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Óriási jégvihar pusztított az országban

Szerelmes ölelés közben
megölte feleségét 
azután öngyilkosságot követett el 
egy budapesti háztulajdonos

Vasárnap reggel negyedkilcnc után né
hány perccel a Hermina-uti őrszobára beál
lított Muss Andrásné angyalföldi 
felesége.

— Tessék már kijönni a Reiter 
utca 84. számú házba — mondotta 
őrnek, mert a házban két idegen 
órák óta sir és bámul a kertben 
félig lefüggönyözött ablakán.

— Maradjatok csendben, ne kiabáljatok
— kezdte a szót a gyerekekhez a kivezé

nyelt rendőr, ezek azonban csak tovább sír
tak s hosszú időbe tellett, mig el tudták be
szélni, hogy ők vasárnap este jöttek ide a 
Reiter Ferenc-utcába Kőbányáról, a nagy
bácsijukhoz, Ihász Ferenchez és hogy még

fuvaros

l'erenc- 
a rend- 
gyerek 

lévő ház

sötét volt, amikor két dörrenést hallottak, 
de sem a bácsit, sem a nénit nem találják 
és félnek egyedül a házban.

A rendőr benyitott a házba, amelynek 
hálószobájában két megvetett, de teljesen 
érintetlen ágyat pillantott meg. A földön is 
ágynemű hevert, mint kiderült, a két gyer
meknek vetettek ide ágyat Ihász Ferenc és 
a felesége.

Tovább járva a házat, a rendőr be akart 
nyitni a ház mögött épült mühelyhelyiségbe 
is, ezt azonban zárva találta. Éppen laka
tosért akart menni, amikor feltűnt, hogy' 
világosság szüremlik ki a műhelyből, mire 
a rendőr rosszat sejtve önmaga felfeszitette 
az ajtót.

kiilés keltőjük között, amint ezt a holttestek 
fekvése is mutatja.

A férj azonban csak látszólag béküll ki. 
Az orvosi megállapodás szerint valószínűleg 
éjjel két-három óra között Ihász Ferenc

előre odakészitett kilencinillimvlercs 
Steyer pisztolyát a pokróc alól előránt

hatta és azzal belőtt felesége fejébe, 
még pedig ugy, hogy a golyó az álla alatt 
hatolt be a szerencsétlen asszony fejébe, 
bal halántéka fölött jött ki és 

azonnal halált okozott.

a

Két szerelmes halott
Borzalmas látvány tárult szemei elé. Az 

ajlóküszöb mellett a hátán feküdt teljesen 
éjjeli öltözékben Ihász Ferencné 
Tóth Mária 49 éves asszony, mig

vele teljesen összefonódva, 
egy szál ingben, hason fekve találta

született

___ _ _____ Iliász 
Ferenc 43 ^éves háztulajdonost. Mindkettő 
fejéből patakzott a vér és mind a kelten 

inár több órája halottak lehetlek.
A rendőr azonnal jelentette az esetet a 

főkapitányság központi felügyeletének, 
ahonnan Cscpreghy János dr. rendőrfogal
mazó robogott ki detektivekkel és rendőr
orvossal a Reiter Ferenc-utca 84. számú 
házba. A két holttest különös helyzete arra 
késztette a rendőrtisztviselőt, hogy törvény
széki orvos kirendelését kérje, ’ mert még 
nem fordult elő a rendőri gyakorlatban, 
hogy ilyen körülmények között történt volna 
gyilkosság, illetve öngyiloksság.

A rendőrorvos és a törvényszéki orvos 
alaposan megvizsgálta a holttestek fekvését, 
majd igy rekonstruálták a Péter-Pálra vir
radó hajnalon történt véres revolverei 
dráma lefolyását.

Ihász Ferenc és a felesége — ezt tanú
vallomásokból lehetett megái lapítani — 
nem éltek egymással boldog életet. 
módú, sőt gazdag Ihász Ferenc

állandó féltékenységgel gyötörte 
hat évvel Idősebb feleségét 

és emiatt napirenden volt közöttük

rendőrség embereivel a feltűnően értelmes 
kis Balázs József —, Mária néni megágya
zott nekünk a hálószobában a földön, 
azután ő is vetkőzni kezdeti, hogy aludni 
térjen. A Feri bácsi az asztalnál ült és ci
garettázott.

Ihásznén már csak éppen harisnya volt, 
amikor férje rászólt, hogy jöjjön ki a ház 
elé a kertajtóba beszélgetni, mert nem 
akarja a gyerekeket zavarni, azok hadd 
aludjanak. Hogy a ház előtt az Ihász-házas
pár között milyen beszélgetés folyt 1c, azt 
soha senki sem fogja már megtudni, de va
lószínűleg — legalább is látszólag —, kibé
kültek.

A kertajtóból Ihászék nem tértek vissza a 
hálószobába, ahol a gyerekek aludtak, ha
nem a házastársak közül az egyik pokrócot 
és ágyneműt szedett össze és kivitte a mű
helybe, ahol a földön megágyazott.

A műhelyben mind a kettőn lefeküdtek. 
A házastár.suk még fekve is beszélgethetlek 
és diskurzus közben teljes lehetett a kibé-

A jó

nála

___ .................................’s a riva 
kodás ugynnnylra, hogy Ihászné többizben 
olt is akarta hagyni az urát, félt azonban 
attól, hogy férje brutalizálni fogja és ezért 
nem távozott el.

Szombaton este Ihász Ferenc megláto
gatta lialázs József Beszkárt alkalmazottat 
Kőbányán és arra kérte, hogy feleségéi, 
Tóth Erzsébetet, aki feleségének buga, két 
gyerekével, a kilencéves Annával és a tizen- 
egyéves Józseffel együtt engedje el a Jlei- 
ler Ferenc-utcába, még pedig azért, 
beszéljenek az asszonnyal és

állítsák helyre a családi békét.
— El is mentem n gyerekekkel — 

dotla a rendőri bizottságnak 
zsefné —, hogy Mária és a 
helyreállítsam a békét. Este negyed kilencig 
voltam ott, azután hazajöttem, de a két 
gyereket sógorom kérésére olt hagytam az 
Angyalföldön

— Amint anyuka eltávozott — közölte a

hogy

mon
Balázs Jó- 

Feri között

redvc, sem nagybátyjukat sem nagynénjüket 
nem találták az ágyban.

Leharapja férje 
mutatóujját

lövés előtt közvetlenül a házastársak 
egymással, talán a férj kö- 

hogy többet nem lesz 
az asszony kiáltani

A
dulakodhattak 
zölte is feleségével, 
másé, mert agyonlövi, 
akarhatott, mert férje

a párna egjik csücskét nyomta bele az 
asszony szájába.

A nő védekezett s közben
valósággal leharapta férje jobbkezének 

mulató ujját.
Ezt az ujjat a halott asszony szájában találta 
meg a rendőri bizottság.

Iliász legyűrve a rettenetes fájdalmai, 
amelyet az ujjharapás okozhatott.

balkezével lőtte agyon a feleségét, az
után maga ellen fordította a fegyvert.

Ez a lövés is talált. A golyó balhalántékán 
ment be Iliásznak, jobboldali koponya
csontja fölött távozott el s ugyancsak

azonnali halált okozott.
Ezt a két revolverdörrenést hallotta meg 

félálomban a kél kisgyerek. Természetesen 
nem tudták, hogy mi történhetett és csak 
akkor rémültek meg, amikor reggel föléb-

Haláltól ffél az asszony
Kihallgatták Balázs József Beszkárt alk il- 

mazoltat is, a szörnyű tragédia áldozatain ik 
sógorát, aki elmondotta, hogy n<’lrmv nap
pal ezelőtt panaszkodott neki sógornője:

— Nem bírom tovább, szerelmi féltékeny- 
seggel üldöz a béri.

— Gyere hozzánk — hívta őt tógora.
— Nem merek — felelte a szerencséi len 

asszony —, bevárom a végemet, meri az 
uram kijelentette, hogv akármi történik, 
megöl.

A rendőrség átkutatta az egész házat. Ta
lállak egv 3400 pengős takarékbetétkönyvet 
és mintegy 150 200 pengő készpénzt egv
kis kazettában. A házkutatás során előkerüli

a holttestek feje alatt lévő párna alól 
egy élesre fent balta is, 

amelyet bizonyára azért készített oda ebire 
Ihász Ferenc, hogyha a revolverrel nem si
kerül a terve, akkor

a baltával üti agyon az asszonyt, azután 
végez majd magával is.

Előkerült egy végrcndclctszerü Írás is, 
amely ugyancsak azt bizonyít ja, hogv Ihász 
Ferenc előre készült a borzalmas drámára. 
Ennek a ceruzával írott végrendeletnek az 
a tartalma, hogy a házát s a házban lévő 
minden ingóságát

az állami gyermekmenhelynek adomá
nyozza.

A rendőri bizottság munkája után, ame
lyet hatalmas, mintegy ezer főre szaporodott 
angyalföldi lakósság kísért végig figyelem
mel, megjelent a rendőrségi halottasszállitó 
kocsi is és az Angyalföld nábobjának holt
testét feleségének holttestével együtt, kiszál
lították a bonctani intézetbe.

Visszaállitjak a hármasszövetséget
Anglia, Franciaország és Oroszország között

Gcnf, junius 29.
(.4 Hétfői Napló tud.) A nemzetközi politiká

ban vasárnap döntő fordulat állott be. A 
(ienfben tartózkodó francia és angol mi
niszterek közös kirándulást tettek a fran
cia területen fekvő Annccy fürdőhelyre s 
az egész napot tanácskozással 
amelyeknek eredménye beavatott 
vctsé'gl körök értesülése szerint

teljes angol-francia megegyezés

töltötték, 
népszö-

volt az 
összes Időszerű kérdésekben. 

Angliát ezekben a tanácskozásokban 
külügyminiszter, Franciaországot 
León Bilim miniszterelnök és Delbos kül
ügyminiszter képviselték. Az anneeyi érte
kezletnek genfi politikai körökben ugyan
olyan nagy Jelentőséget tulajdonítanak, 
mint Briand és Slrcsemann 1924. évi híres

Edén 
pedig

thoiryl találkozásának, amelynek eredmé
nye a locarnol szerződés megszületése volt.

Teljes az angol-francia 
megegyezés

Az angol-francia megegyezés, amelyet a 
londoni és párisi sajtó egy része már a régi 
entente cordiale visszaállításának névez, az 
angol és francia laptudósitók értesülése sze
rint abban foglalható össze, hogy Anglia és 
Franciaország ugyan a 
mén,vek hatása alatt 
olaszellenes szankciók 
Abesszínia annexlóját 
nem ismerik el és nem 
sokat Olaszországgal, 
európai együttműködés, sem a stresal front 
helyreállítása érdekében. AngUa és I ránéin 
ország nem járulnak hozzá a népszövetség

kényszerítő körül- 
hoziájá ru I mi k az 

felfüggesztéséhez, 
azonban egyelőre 
kezdenek tárgyalá
séin a szorosabb

semmiféle olyan reformjához sem, amely 
gyengítené az eddigi szankciós rendelkezé
seket, sőt ellenkezőleg mindent meg akar
nak lenni, hogy a jövőben hatályossá te
gyék a szankciókat. Anglia és Franciaor
szág ezenkívül egységesen és közösen akar
nak eljárni a locarnol válság megoldása 
érdekében Is. Pontokba foglalva az angol
francia megegyezés az angol és francia lap- 
ludósitók értesülése szerint nagyjában véve 
a következő:

1. Az olaszellenes népszövetségi megtorló 
Intézkedéseket

felfüggesztik

s a legrövidebb Időn belül kitűzik art as 
Időpontot, unitkor az összes n’'p,rüv<b ' :l 

■ I’ nick beszüntetik a szankciók IviÁbU*  
alkalmazású;.
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2. Abesszíniának Olaszország részéről tör
tént meghódítását

nem ismerik el.
Egyelőre még nyitva hagyták azt a kér
dést, hogy az elismerés megtagadása csak 
nz egyes államok ügye lesz-e, vagy pedig a 
népszövetség határozatban mondja ki. hogy 
nem Ismeri el Olaszország fennhatóságát 
Abesszínia felett.

3. Anglia és Franciaország egyelőre 
nem kezdenek semmiféle közvetlen tár

gyalást Olaszországgal
siettetik a stresai front helyreáll!-és nem 

fását.
4. A Földközi-lengercn továbbra is ér

vényben marad u jelenlegi állapot, vagyis 
az. a megoldás, amelyet a földközitengeri 
hatalmak az ohis/.-abcsszin bábom kitörése 
alkalmával kötöttek és amelyben kötelez
ték magukat arra, hogy kölcsönös segély
ói lijlásbnn részesítik egymást arra az 
cselre, ha Olaszország részéről bármelyikü
ket provokáhilhin támadás érné. Anglia és 
Franciaország tehát egyelőre

nem szorgalmazzák az olasz részről ja
vasolt Földközi-tengeri paktum meg

kötését
s Anglia nem kötelezi magát Olaszország
gal széniben arra, hogy csökkenti a Föld- 
kiizi-lengcren összevont angol hadiflotta 
létszámát.

6. A népszövetség reformjának kérdései 
egyelőre

nem hozzák szőnyegre
s a szeptemberi közgyűlés előli .semmi
cselre sem tárgyalnak a népszövetségi ta
nácsban ilyen rcformlervekről. Nem külde
nek ki tehál állandó tanulmányi hizoflsá- 
gol sem, amelynek az leli volna a feladata, 
hogy összegyűjtse az egyes államok reform
ja vashilall és jelentést készítsen a köz
gyűlés s/áinára.

0. Anglia és Franciaország semmi körül
mények közöli sem járulnak hozzá a nép-

Olasz tiltakozás
Kóma, junius 29.

Az olasz. Közvéleményben nagy izgalmai 
kellettek azok a hírek, hogy a népszövetség 
esetleg napirendre tűzi Abesszínia elismeré
sének kérdését és többségi határozattal ugy 
dönt, hogy a népszövetségi tagállamok nem 
ismerhetik el az olasz hódítást. A Slainpa

a legélesebben tiltakozik ez ellen a terv 
ellen

és megállapítja, hogy a népszövetség nem 
illetékes az annexió elismerésére vagy meg
tagadására. Minden államnak magának kell 
eldöntenie, hogv elismeri-e nz olasz hódí
tást vagy sem. Olaszország nem tűri, hogy 
a népszövetség megcsorbilsa jogait és nem 
megy bele semmiféle alkuba.

Uj olasz emlékirat
Gcnf, junius 29.

A kedden összeillő népszövetségi közgyűlés 
elnöke előreláthatóan Van Zeeland belga 
miniszterelnök lesz, feltéve, hogy kellő idő
ben megérkezik (ienfbc.

A népszövetségi 
ülésszakának legföbl 
az olasz-abcsszin vi 
napi rendjéről a I 
lellek ál. Népszóval 
hírek szeriül

olasz részről érdekes emlékiratot nyúj
tottak he a főtitkári hivatalnak

a közgyűlési \ ila előkészítése céljából.
Az olaszok hir szeriül meglepetésnek 

szánják ezt az emlékiratai s azon a vélemé
nyen vannak, hogy anduin tartal
ma még azokat is i győzni nz
olasz álláspont jog. I. akik eddig
a legélesebben lillal icssziniii incg-
hódilásn ellen. Egvi n nem kirí
jak kizártnak, hogy

az emlékirat tartalmának hatása alatt 
a népszövetség kimondja Abesszínia 

tagságának megszűnéséi 
lölibé lels/ólaliii Abesszínia 
'zal az indokolással, hogy 
szársúg megszűnt és a né- 

Iold>é joga képviselői küldeni 
txégbe. Abess/inin ügye ezek szc- 

kép eh eszeltnek tekinthető s ezt az 
nz ahesszinbnrút államok 

osztják.
szánnuzó értesülések 

lén belátta, hogy sem- 
Géniben s ezért mos! 
I tervvel foglalkozik. 

Siófok iecy

szövetségi alapszabályok elvlzenyősitéséhez 
s nemcsak fenntartják az alapszabályok 
megtorló Intézkedéseit, hanem

szigorítják is.
Anglia hajlandó mérlegelés tárgyává tenni 
azt a francia javaslatot, hogy biztosítsák a 
népszövetségi szankciók végrehajtását a re
gionális egyezmények révén.

7. A locarnol válság ügyét azonnal napi
rendre tiizik. mihelyst a német kormány 
megküldte válaszát az angol és a francin 
kormány kérdéseire, amelyek Németország 
általános politikájának különböző részle
teire vonatkoztak. Lehetőleg már a nép
szövetség folyó ülésszakának befejezése 
után nem hivatalos tanácskozásra ülnek 
össze a locarnol hatalmak s

a német válasz megvitatása illán hiva
talos locarno-konferenciát hívnak 

össze,
amelyet azonban nem Genfben tartanak 
meg, hanem vagy Brüsszelben vagy pedig 
Montretixben.

8. A középeurópai kérdés ügyében Anglia 
és Franciaország egyelőre

nem tesznek különösebb lépéseket.
A Habsbiirg-báz ausztriai restaurációjáról 
elterjedt híreket az angol és a francia kor
mány alaptalannak tartja.

Egyes körökben az Annccyhen létrejött 
angol-francia megegyezéssel kapcsolatban 
olyan hírek Is keringenek, hogy a megegye
zésbe Sz.ovjctoroszországot Is belevonják és 

visszaállítják a régi hármasszövetségeI 
Anglia, Franciaország és Oroszország 

között.
Éden külügyminiszter a hárinasszövctség 
visszaállítása érdekében állítólag még arra 
is hajlandó, hogy Szovjctoroszország hadi
flottája szabadon közlekedhessen a Darda- 
nelákon keresztül, ami ellen pedig Anglia a 
montreiixi értekezlet napjaiban még a leg
erélyesebben tiltakozott.

ugyan valószínűnek, de teljesen valószí
nűtlennek sem.

Nyitva a Dardanellák
Paris, junius 29.

A tengerszorosok kérdésében — mint 
francia tudósítók Géniből jelentik, szomba
ton elvi megegyezés jött létre Litvinov, 
Edén és Riistii Áras között. Eszerint

a tengerszorosok nyitva állanak minden 
flotta számára, 

amely a népszövetség határozatát hajtja 
végre. A szovjetflotta átkelhet a szoroso
kon, ha szükségesnek tartja kelettengeri 
flottájának megerősítését. Normális idők
ben azonban a Törökország részéről indít
ványozott rendezés volna érvényben.

León Blum Geníbe hívta 
Schuschniggot

Gcnf, junius 29.
(.! Hétfői Napló tud ősitó jónak telefonje- 

lenlésc.) Népszövetségi körökben feltűnést 
kellett az a hir, hogy Blum francia minisz
terelnök Schuschnlgg osztrák kancellárt 
Geníbe invitálta.

Hétfőn délelőtt Delbos francia külügymi
niszter magához, kérette Piliigel osztrák 
népszövetségi főniegbizollat és közölte vele, 
hogy a francia miniszterelnök szívesen 
látná. lia Nchuschnigg kancellár ellá
togatna Genfbe.

Valószínűnek tartják, hogy a középeuró- 
pai helyzetről akar tárgyalni Léon Blum 
Schuscbniggul.

Katonai záradéka lesz
a Népszövetség alapokmányának

Gcnf, junius 29.
Héttőn iilésmentcs napja volt Genfnek. 

ennek ellenére a népszövetségi palota fo
lyosóin nagy élénkség uralkodott.

A Blum Ellen-találkozás és megbeszélés 
lc|<fonlwsahb pontja a Népszövetség reform
jának kérdése volt.

Mint beavatott helyen közöltek, a két kor
mány között

messzemenő megegyezés jött létre a 
népszövetségi alapokmány 10-ik szaka

szának revíziója tekintetében.
t megegyezés értelmében ezt a szakaszt re
gionális segélynyújtási egyezménnyel egé- 
• •itenék ki. amelybe katonai záradékokul is 
illesztenének. A kölcsönös segi lynviijtás és 
»/. ezzel kapcsolatos katonai intézkedések 

| közvetlenül a Népszövetség hatáskörébe tar- 
• taznünak.
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dolog azonban, hogy a nyári 
csak szeptemberben választ uj 

i mestert Szentes városa.
'rmcslcrl állásra eddig egyetlenegy 

, jelölt van: Lakos István helyettes 
polgármester-főjegyző.

ámítanak, hogy választása egyhangúan 
fog megtörténni. Ez esetben az ö helyére kerül 
Uréter Kálmán dr. adóügyi tanácsnok és az 
igy megüresedő tanácsnoki állásra pedig dr. 
Stammcr Ákos városi főszámvevő a legesélye- 

(A HfHüt Napló tudósilójának lelejonjelen-1 sebb jelölt.

Szeptemberben válasz t 
Szentes polgármestert.

Szentes, junius 29.

Miniszter jár ás, politikai agitáció 
a kettős ünnepen

Erősen fellángolt vasárnap és Péter-Pál nap
ján n politikai agitáció az egész országban. 
Darányi és Bornemisza jártak vidéken és érde
kes nyilatkozatokat leitek.

Pásztón teljes erejében megindult a válasz
tási harc.

Darányi nyilatkozata 
a külpolitikáról

Darányi Kálmán helyettes 
földmivclésügyi 
arra használta 
megyében közvetlen érintkezést 
gazdaközönséggel.

Vasárnap délelőtt Mátészalkán

____ miniszterelnök, 
miniszter a két ünnepnapot 

fel, hogy Szabolcs és Szatmár 
________  keressen a

______  .. vett részt 
Péchy László, a kerület képviselője beszámoló
ján. Kora reggel megtekintene a mátészalkai 
gazdasági iskolái, majd fogadta a tisztikar üd
vözlését. Innen ment át Mikecz Ödön dr. osz
tályfőnök, a sajtóosztály vezetője és Péchy 
Szabolcs főispán kíséretében a beszámoló
gyűlés színhelyére, ahol már megjelent Ká
rolyi Gyula gróf, volt miniszterelnök, Putnoky 
Móric, a képviselőház háznagya és több or
szággyűlési képviselő.

Péchy Szabolcs főispán megnyíló szavai és 
Péchy László beszámoló beszéde után emelke
dett szólásra Darányi Kálmán földmivclésügyi 
miniszter, a miniszterelnök helyettese, aki első 
sorban, a termésfelesleg értékesítéséről beszélt 
és hangsúlyozta, hogy az idén sikerült másfél
millió métermázsa gabonát Svájcban is elhe
lyezni és

a legutóbbi napokban két olyan állammal 
kötöttünk megállapodást, ahol eddig bú

zánknak piaca néni volt.
Megemlékezett ezután a ininiszterelnökhc- 

lyettes arról, hogy külpolitikában a kormány 
mány minden törekvése az. hogy barátokat 
szerezzen annak a külpolitikának, mely az 
igazságos béke eszméjét kívánja Európában 
érvényre juttatni.

A gyűlés után ünnepélyes kérdek között 
avatták fel a mátészalkai Gazdakör zászlóját, 
majd az iparosszékház termében nagyszabású 
közebéd volt, amelyen számos felköszöntő 
hangzott el.

Estére Darányi Kálmán Tiborszálláson gróf 
Károlyi Gyula v. miniszterelnök vendége volt, 
ahol megszállott. 

Bornemisza agitációs útja 
Abaujban

Bornemisza Géza iparügyi miniszter kétnapos 
körutat tett Abauj-Torna és Zemplén vármegyé
ben, ahol ünnepélyesen megnyitotta az abauji 
napokat és résztvett Tors Tibor és Bárczay 
János dr. országgyűlési képviselő beszámoló 
gyűlésein. Bornemisza iparügyi miniszter és 
kísérete vasárnap reggel Abaujszánlón részt
vett a Faluszövetség közgyűlésén, amelyen 
Marschal Ferenc, földmivclésügyi államtitkár 
mondott nagyobb beszédet és amelyen felszó
lalt az iparügyi miniszter is.

Kornis Gyula kerületében
Dr. Kornis Gyula, a képviselőház alelnöke, 

a váci kerület képviselője Fetsőyödön beszá
moló gyűlést tartott.

Kornis beszámoló-beszédében szemlét tartott 
a parlament másfélévi munkája felett és azt 
hangoztatta, hogy Gömbös Gyula összhangba 
tudja hozni a reformalkotó vágyát és a régi 
magyar alkotmányosságot.

Vasárnap délután ” 
mondott. Veresegyházán, 
a

Kornis Gyula beszédet 
ahol Sárkány Ernő,

kerület képviselője tartott beszámolót

Eckhardt és Ivády pásztói 
agitációja

Vasárnap megindult a legerőteljesebb válasz
tási küzdelem a pásztói kerületben ivády Béla 
V/-.7’ és Cseresnyés Aladár kisgazdapárti jelölt 
között.

A kerület Rózsaszentniái Ion községében, 
ahol tizenöt éve nem volt még .semmiféle poli
tikai gyűlés, vasárnap tartotta Cseresnyés Ala
dár piogrammbeszédél s utána Eckhardt Tibor 
szólalt fel s azt hangoztatta, hogy

a magyar népnek meg kell nihil a politi
kai egyenjogúsítást, n titkos választójogot, 
n közterheket pedig arányosan el kell osz

tani.
Kayyréde községben Echardl Tibor beszédé-, 

ben kijelentette, hogv a kormánnyal szemben 
vége van a türelemnek és ősszel változtatni 
kell ezen a rezsimen.

Ivády Béla vasárnap mondotta el a kerület 
ékhclvi n, Pásztón prograininbeszédél, amely

ben válaszol: azokra a támadásokra is, ame
lyek lenioíjdásával kapcsolatban érték. Polc- 
n i.- II Eckhardt' Tibor nyilatkozatának killö- 
nöxn i-zal a részével, amely a párlszcrvezési 
n eid.álulokr.t kif'ig isolla és kijelentene, hogy 
minden pátinak joga van szervezkedni és nem

lehet elvitatni a tisztviselőktől sem azt a jo
got, hogy szabadon nyilváníthassák vélemé
nyüket, annál is inkább,

mert hiszen a független kisgazdapárt tag
jai között is vannak alispánok és fő- 

szolgablrák.
Vasárnap délután Ivády Béla és kísérete a 

kerület több községeibe látogatott még el, mig 
hétfőn Rózsaszentmártonban és Gyöngyös
patán, valamint Nagyré'de és Szűcsi községek- 
ben fejezte be körútját.

Hétfőn délután bárom órakor a kerület szék
helyén, Pásztón mondott Eckhardt Tibor na
gyobb beszédet, melyben különösen kitért a 
kerületben máris tapasztalható hatósági nyo
másra és hangsúlyozta, hogy az itt tapasztalt 
választási atrocitások is azt bizonyítják, hogy 
a magyar közéletben nem lehet addig nyuga
lom és rend, amíg a titkos választói jogot meg 
nem valósítják.

Egyébként 
szónoka a

a független kisgazdapárt minden 
kerülőiben lett körútja alkalmá- 

mindenütt erős halósági nyomásról beszél.

Eszterházy Móric gróf 
a választójogról

Eszterházy Móric gróf volt miniszterelnök 
vasárnap kerülete székhelyén, Tapolcán beszá- 
mológyülést tartott, amelyben beszélt a vá
lasztójogról és azt hangoztatta, hogy végzetes
nek tartana minden olyan reformot, amely

a mai gazdasági lerongyolódásban és nem
zetközi helyzetünkben az állam irányifá
sát a szellemi és anyagi nincstcicnség, 
szélsőséges elemek politikai licitálásának 

tárgyává tenné.

Bezárták a francia Riviéra 
összes szállodáit

Paris, junius 28.
Vasárnap délután a francia Riviéra 

valamennyi szállodáját bezárlak, 
tiltakozásul a szállodaiparra súlyos terheket 
jelentő uj törvények mialt. A szállótulajdo
nosok szövetsége ilyen módon tiltakozni 
akart egyúttal a cannesi szállodai alkalma
zottak eljárása ellen is, akik a szállóépüle
teket megszállva tartják. __

Prctsz Miksáné szül. Deutsch Ilona, 
ugy a maga, mint gyermekei, Kozma 
Árpii (Iné szül. Prelsz Anna. Prelsz Sán
dor és unokája Kozma Marika nevében, 
fájdalomtól lesújtva tudatja, hogy for
rón szeretett férje, a legjobb apa és 
nagyapa,

fájdalmas szenvedés után éleiének 61-ik, 
legboldogabb házasságának 29-ik évében 
elhunyt.

Drága halollunkal a mai napon, f. hó 
30-rtu kedd d. u. ^6 órakor, n rákos
keresztúri izr. temelő halotlasházábói 
kisérjük örök nyugalomra.

Gyászolják Deutsch 
Prcisz Julianna nővére, 
veje, Fürst Sándor és

Józsefné 
Koznia 

ücutsch 
sógorai, rokonai és jóbarátai.

Részvél látogatások mellőzését kérjük.

Mélységes fájclaloinlól porig sújtva jelentjük, 
hogy drága jó Feleségein, illetve Édesanyánk

Fenyő Józsefé
éves 
sors

stülrlrtt Wnldhnuser Junkn

legboldogabb húznss.'.giinak 38. évében fii 
korában junius 28-án n kifürkészhetetkn 
akaratából ithagyott bennünket.

Amin élünk siratni fogjuk: Fenyő Jótsdt térje. 
( : Jrgy, István és Miklós fiai.

Fenyő Gjiirrvné llomáii Edit és Fenyő Ist
vánná l'iildu I! ske menyei ’és egyetlen imádott 
vnokój i Fenyő Muriba. Testi éi ci. sógornői, só
gorai és kiterjedt rokonsága,

Drága halottunkat junius hó 30-án <!. u. tél • 
lilakor léinél iák n rúkoskcresztnri izr. temető 
balnllaiházábál.
P.sziéti..b... .táv.k mellőzését kérjük.

*
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Hétfőd megtalálták
Sándor Pál ismeretlen 

végrendeletét 

SxerdÉn dönt a törvényszék 
az örökségi harcban

A Hétfői Napló már hirt adott arról a 
nagy örökségi harcról, amely néhai Sándor 
Pál hagyatéka körül folyik. Ezt a harcot 
Sándor Pál fia: Sándor János indította meg 
anyja, nővérei ellen és mintegy

félmillió pengőt követelt az örökségből.
Sándor Pál özvegye és leányai viszont azt 
hangoztatták, hogy a végrendeletnek minden 
vonatkozásban eleget tettek és

Sándor János követeléséi nem ismerik 
el helytállónak.

Sándor Pál tisztelői és barátai arra töre
kednek, hogy a családtagok közt támadt 
harcban békés megegyezést létesítsenek. Leg
utóbb már úgy látszott, hogy sikerül is a 
megegyezés. Az utolsó pillanatban azonban 

meghiúsult a béke s újból fellángolt 
a harc, amely most szenzációs események
hez vezetett.

Sándor János ügyvédje: dr. Rajna Dezső

dapesti törvényszék ugyanis
szerdára, julius 1-Jére tűzte ki annak az 
érdekes pernek a tárgyalásai, amelyet 
Sándor János inditotl özvegy Sándor 

Pálné ellen
A Hétfői Napló információi szerint Sándor 
János keresetében

arra kéri a törvényszéket, állapítsa 
meg: sem haszonélvezeti, sem utóörök
lési joga nincs özvegy Sándor Faluénak.

Ennek megállapítása után pedig mintegy 
félmillió pengői ítéljen meg az örökségből 
Sándor János száméra.

özvegy Sándor Pálné, valamint leányai 
nak a hétfőn megtalált végrendelettel szem
ben az az álláspontjuk, hogy Sándor Pálnak 
az a végrendelete van érvényben, amely az 
Örökhagyó halála előtt készült s minden 
egyéb végrendelkezés semmis. A perben is 
terjedelmes védekezésre készül özvegy Sán
dor Pálné és kifejti, hogy

a jogérvényes végrendelet alapján úgy 
a haszonélvezeti, mint az i'tóörliklésl 
jog őt Illeti és Sándor János nem köve
telhet félmillió pengőt magának az 

örökségből.
A szerdai tárgyaláson dr. Terhes Tivadar 

törvényszéki biró elölt a szembenálló lelek 
részletesen kifejtik a maguk álláspontját s 
érdekes felszólalásokban vitatják a maguk
igazát.

Két nap óta nem tartanak 
istentiszteletet Pestújhelyen 
a reformátusok,

l.
1 J&land SpMzher d Cap
3 jtillus 25 — augusztus 15 és augusztus ...
j FJoriIok - Balti tea er r'.vlo- 
í Stockholm Lenin- zrd -.'VaoszUvc 
] - Helsingíors - Köpet..’
| iiIIuh 30—aupusztus :

felkutatta néhai Sándor Pálnak egy ré
gebbi végrendeletét, amely eddig telje

sen ismeretlen volt.
Hétfőn talált rá az ügyvéd erre a végrende
letre, melyei 1920 májusában készített Sán
dor Pál s egészen meglepő dolgokról is ben
ne. Az érdekes végrendelet igy kezdődik:

— Lehet, hogy baleset ér. Fenyegető leve
leket kapok. Szeretem az életet és megvetem 
az öngyilkosságot. Ha öngyilkosságom hírét 
költenék, az nem lesz igaz.

Ezután a végrendelet Sándor Pál leányai
ról: Sándor Katalinról és Emmáról, vala
mint fiáról szól s ezeket mondja:

— Tudom, hogy Katám és Emmikém 
mindig szerettek. E szeretetet szivem egész 
melegével mindenkor tápláltam én is. Kérem 
őket, hogy törekedjenek megszeretni fiamat, 
úgy, ahogy én szerettem öt. Tekintsék Jan- 
csit testvérüknek, segítsék ott, ahol tehetik...

Még néhány meleg, szerető sor szól Sándor 
Pál fiáról. A végrendelet pedig azzal a meg
lepetéssel zárul, hogy

Sándor Pál vagyona három egyenlő 
részben osztassák fel gyermekei között. 
A hagyaték egyharmada Sándor Kata
liné, egyharmada Sándor Emmáé, 

egyharmada pedig Sándor Jánosé.
Ez az eddig ismeretlen régi végrendelet 

egészen uj irányt szab a nagy hagyatéki 
harcnak. Sándor János a végrendeletet hol
nap, szerdán a bíróság elé terjeszti. A hu-

mert cirkuszelőadást engedélyeztek 
a templom közelében

Pestújhelyen két nap óla zárva van a refor
mátus templom. A két ünnep alatt sem dél
előtt, sem délután nem hívta istentiszteletre a 
liiuöket a templom harangja és bizonytalan 
még, mikor nyílnak ki ismét az Isten házának 
kapui. A község kőzet kétezer főnyi reformá
tus lakossága körében nagy az izgalom.

Elkeseredetten tárgyalják az istentisztele
tek szüneteltetésének különös okát.

Az egyházközség vezetősége határozta el 
ugyanis a templom bezárását, mert szerintük 
sérelem érte az összes hívőket azáltal, hogy a 
község vezetősége

öt lépéssel a templomtól, a Kálvin-téren 
egy vándorcirkusztársulatnak adott ki ját

szási engedélyt.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap délben 

felkereste Tőrős Sándor református lelkészt, a 
Szűcs Islván-utcai parókián, hogy tőle tudja 
meg a történteket. A református pap még min
dig az izgalmak hatása alatt áll. Elkeseredve 
beszél a község vezetőségének intézkedéséről 
és főleg azt sérelmezi, hogy cltéröleg az ed
digi szokástól, nem kérték ki az egyházi ható
ság beleegyezését a játszási engedély megadá
sára.

— Pénteken este tudtam meg, hogy másnap 
vándorcirkusz üt sátrat templomunk előtt — 
kezdte előadását. — Különösnek tartottam a 
dolgot, hiszen eddig az volt a szokás, ha a 
község távolabbi részein is ütött sátrat a cir

kusz, vagy mutatványos, mindig megkérdezi’-k 
tőlünk, nincs e kifogásunk a játszási engedély 
megadása ellen. Most ez nem történt meg. 
Szombaton délelőtt

Írásban tiltakozott az egyházközség n fő
jegyzőnél.

Kifejtettük, hogy a templomtól öt lépésnyire 
történő előadások, s a vásári zsivaj sérti val
lási meggyőződésünket es mintegy profanizálá- 
sát látjuk annak. Közbelépésemnek

nem lett .semmi eredménye.
Eel akartam keresni a főszolgabírót, de nem 
tartózkodott hivatalában. Helyettese megígérte, 
hogy intézkedni fog és délután hal órakor már 
nem lesz ott a cirkusz. Hogy történi, hogy nem 
történi, arra most nem tudok feleletet adni, 
lény az, hogv a cirkusz szombaton a szabad 
ég alatt nagy csinnadrattával megkezdte az 
előadását. Vasárnap reggel a hívők még össze
gyűltek a templomban, istentisztelet azonban 
már nem volt. Es a szószékről elmondtam a 
történteket és fölolvastam azt az Írásos vég 
zést, amelyet tiltakozásunkra Szlaténg Ernő 
főjegyző aláírásával kézbesítettek lakásomra. 
Az volt a válasz, hogy a mutatványosok elő 
adásai még abban az cselben is megtarthatók, 
ha netalán összeesnének az istentiszteletek idő
pontjával, mert a cirkusz előadása zajtalan, 
zenekar nem működik és igy

nem sérti a vallásos kegyeletit.
I Arra is hivatkozott a községi vezetőség, hogy

Bákospalotán a Zuglóban, a Bosnyák-tcren 
is tartott előadást a cirkusz, ahol ugyancsak 
templom van a közelben. A kilök egyre na
gyobb felháborod:’Ss.il lialigc.llák szavaim 11, 
sokan nem is tudtak liirlözl Ini keserűségüket 
s élesen kifakadlak. Igazán nehezen in i.l az 
elkcscrcdell emberek lecsillapítása. Bcjclen'et- 
lem a szószékről, hogy

addig nem tartok Istentiszteletet, míg n cir
kusz ott lesz.

Még a templomban elhatároztuk, hogy expressz- 
levélben közöljük Kozma Miklós belügyminisz
terrel a tortéliteket. Kedden <t< I lóit nagy ibb 
küldöttségben keressük fel a bcliiüyminiszl rt 
és az alispánt, hogy személyesen tiltakozzunk 
ez ellen az intézkedés eltel-

A református lelkész biztosra veszi, hogy a 
belügyminisztérium megváltozóit ja a községi 
hatóság különös intézkedését, le vonja a cir
kusz játszási engedélyét a T< nipícni téren és 
ezáltal helvre is állítja a református hívők lelki 
békéjét.

A parókiáról utunk a Kálvin térre vezetett, 
öt lépéssel a református templom bejáratitól 
iilöll-vert vándorcirkuszkocsi állomásozik. Eb
ben luknak a cirkusz, artistái.

fik nem a templom elé kérlek engedélyt,
— mint mondják, hanem a Szent l iián- 

térre, ahol i'agvobb a terület és jobban is ment 
volna a cirkusz. Itt a tányérokba — mert be
lépődíj nim csak lányérozás csupa kéf- 

j filléresek esnek, de sz-’p számmal akadnak 
nadrággombok és haraekmagok is. Tiz napra 
tizeitek le a játszási engedélyt - 93 pengőt.
Ók m m akarnak senkivel veszekedni, szív, s ii 
továblmienm-k bármikor, de eddig niég i,cm 
kaptak felszólítást a távozásra. X- ni is érzik 
jól magukat azon a helyen, másutt sem ját
szottak olyan közel a templomhoz, de mit csi
náljanak, ha oda kaplak játszási engedélyi . . .

különböző szebbnél-szebb női cipőmodell 
érkezett fehérben, feketében, barnában 
és kékben, melyeket mind rendkívüli 
egységárunkon hozunk forgalomba P

Itt csak 1O módéit kliililnk.

Az olcsó ár és a jó minőség előreláthatóan sok ezer 
hölgyet jog vonzani 1, emeleti cipőosztályunkra, azért arra 

kérjük, hogy lehetőleg délelőtt jöjjön.
Póstai megrendeléseket utánvétellel szállítunk. 15 pengőn Jelül porlómenlesen.
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4 HÉTFŐI FJAPLÓ Budapest. 1936 junius 30.

Néhány napjd íA/n'/ Budapesten tartózko
dik W'indischgrael z Lajos herceg, tiki hosszú 
ideje már, hogy elhagyta Magyarországot. 
Most mindtmi'tp a Körúton látni, angol pipa 
a szájában. .1 nagy frank pár egykori fősze
replője Néinelorszáyhól jött haza, hogy a 
magyar nyelven megjelenő könyvének kia
dási ügyéi letárgyal ja.

Ar előkelő dunaparli hotelben fájós:ívvel 
fogadták a július 5-re lefoglalt fejedelmi ap- 
parlemenl lemondását. Aga kivin fia. Ali her
ceg részére rendelték ezt az apparlcment-t. 
.4 fiatal Ali herceg ugyanis a mull héten tar
totta esküvőjét Mrs. Barbara Yardéval, az 
egyik leggazdagabb angol kisasszonnyal és 
iuis-iit foknak programmjába Bmlapesl is 
bele volt iktatva. .4 nászai programja meg
változott, Ali herceg és ifjú hitvese ugylát
ni/:, nem jön Budapestre. A júliusi idegen
forgalom mindenesetre egy érdekes színnel 
lett szegényebb.

O
.4 budapesti beit gfronlban örvendetes ja

vulás észlelhető. Szomory Dezső, aki hóna
pokon keresztül igen komoly beteg volt, ne
héz operáción esett át s most már teljesen 
jól érzi magát, felkelt ágyából és rövid ebb 
sétákat tesz a városban. Harsányt Zsolt, aki 
szintén megbet egedéit és aki csak az elmúlt 
ősszel volt igen komoly szanatóriumiakéi, 
szintén jól van már. Somiéi István is jobban 
van, lassan, de biztosan javul állapota. — 
Ellenben súlyos állapot bán vitték a Poly- 
klinikára Dczsőffy Lacit, a népszerű szí
nészt. Diagnózis: középfültögyulladás és sür
gős operáció.

0
Beszéljünk azonban vidámabb dolgokról. 

A pesti dámák otthagyták a bridzset és sokkal 
izgalmasabb kockákat pörgetnek ujjaik 
közölt. Ez pedig a szerelmi poker „az érzel
mek izgalmas játéka i*/ő  változásban". .4; 
egész igen egyszerű. Három kockának hal
lod oldaléira a legkülönbözőbb, de szelleme
sen megválasztott szavak vannak felírva, a 
kockái összerázzák és ledobják. Azután el
olvassák azt, amit a kocka felső lapja rövi
den és tömören kifejez. .4 hölgy leül szerelmi 
pókerez ni flörtjével és közben vetik a koc
kát: ..csal: éjjel autóban", vagy „még fáj a 
szerelem". Ezek után megjósolhatjuk, hogy 
a pesti jósnőknek befellegzett. Szerelmi pó- 
Izeron vélik ki érzelmi világukat a pesti dá
mák és urfiak.

G
.4 Svábhegyen nagyban folyik a villavásár- 

lás. Azt halljuk, hogy l'.ggcrlh Márta, a mi 
kis énekes pacsirtánk, alkuszik arra a villára, 
amelyet a mostani pesti filmezés (dalt bérel.

.4 másik villaudsárlás pedig egyenesen 
szenzációs. Most jött meg nászul járói Szé
chenyi Zsigmond gróf, a nagy Afrikavadász, 
akinek tündéd londoni esküvőjéről nemré
giben beszámoltunk. Ifin angol hitvesével a 
,sszándékszik letelepedni. Októ- 
I ■ ‘i i •indeneselrc l'eslen maradnak, ami- 
k‘Uis Széchenyi Zsigmond gróf uj vadász- 
erpcdieiót indil, ezúttal Nepálba, ahova ifjú 
hitvese is elkíséri.

Tacio Nuvotari, a magyar autós Grand 
Pri.r olasz győztese nemesül: az autón arai 
sikereket, hanem a társasági éleiben is. Egy
más alán kapni a magyar főáruktól a va- 
dászmcgliivásokat, igy meghívták vadászatra 
Nádasdy Pál grófékhoz és W’enck beim gróf- 
ékhoz is Nuvotari annyira megszerette a 
magyar vadászatot, hogy a Bakonyban ön
álló vadászterületet bérel. Ilcméljük. hogy 
annyi szerencsével vadászik, mint, amennyi
vel autót vezet.

K iáién Ilt dermiry Sándor szépasszony fe
lesége. aki a ]>ttrisi társasági éleiben vezető 
s erepcl játszik, annyi szépet mesélt Moll- 
neminek. a világhírű divatkreátornak, aki 
l>bb,i. közölt Marina hercegnő csodás ke- 
lengyéjtt is kéfiletle, Magyarországréd, hagy 
a divalkirály őfelsége julilis közepén divat- 
kreolod hadsegédektől kísérve Budapestre 
i 7i. Megnézi egy kicsit a pesti korzót, a pesti 
dámákat, szóval ihletet meríteni jön a téli 
nagy párisi szezonra. Ha nem csalódunk, bi
zonyos matyókombinációk is élénkítik majd 
a párisi téli divat változatos toalettjeit.

A: egyik sokat szereplő arisztokrata, aki 
viharos kárlyacsdtái ulán hosszabb időre 
külföldre lámr.olt, most ismét megjött. Ez
úttal azonban a társasági rovatok nem a:íí- 
moltuk be érkezéséről, mire valaki megkér
dezte tőle:

— Mi az, hogy olyan csend van körülöt
ted?
L -— Pszt. Lábujjhcyycn jöttem,

BAKTER: Nini, Lepcses szomszéd, ma
guk má megen Pesten vólak?

ÖRZSI: Az ám. Megnéztük a vikkendet. 
BAKTER: Vikkcnd? llát ammeg mi a 

száraz ménkű?
LEPCSES: Még as.se luggva? No hájjá, a 

maga fejinek nincs szüksége parlamenti 
.szünetre, mert úgyis állandóan pihenésbe 
van. A vikkcnd az annyi, hogy a népek el
mennek a srandlurdőbe.

BAKTER: Srandfiirdö? Kecske legyek, 
ha tudom, hogy mi az.?

LEPCSES: Hál ideíigvejjen. Ila a foló, 
vagy a tó parlyán a fürdés leheccséges, ak
kor az srandfiirdö.

BAKTER: Szóval, ha én lehajtom a lebe
nyemet a Rábába úsztatni, avvóna a srand- 
fiirdő.

LEPCSES: Avvóna a kedves kereszt
annyi kínnya. 11a a lehenyit osztállyá, 
accsak uszoda. De ha maga lemén a fotó
ra, odafekszik a partra, osztán bemén a 
vízbe, osztán megen kigyiin a partra, sza
lámit zabái meg papírral szemetel, hébe- 
hóba elkezd fuldokóni és vörösre ég a 
háta, hogv éccaka kínnyába ugy rágja a 
vánkusl. mint a kutya a csontot, — az az 
igazi srandfiirdö.

BAKTER: Má hogy én belemegyek a víz
be? De hájjá, konyhameszeléskor inűtam 
negyvenhét esztendős, de én még életembe 
nem fíiröltem. Tisztességes embernek nincs 
arra szüksége, mer aki rendessen dogozik, 
arrú a verejték úgyis leviszi a piszkot.

ÖRZSL Magam is azt gondolom, hogy a 
pesti népek igen mocskossal; lehetnek, 
hogy folton a vízbe ázlattyák magukat. 
Oszt minő szemérmotlenyek! A férfiembe
reken ollan apró kis fügefagatya vót, a fe- 
hérszeméllekcn is csak ippen annyi ruha, 
hogy be ne vigye ükét a rendőr.

BAKTER: Kisűhelne a szemük. A falusi 
nők mégis csak többet adnak az elkölcsre.

LEPCSES: Bizony. Műikor menők a 
Bába-parton, hát e‘ hídvégi legény fürdik 
a pap réllye alatt, de anyaszült meztcle- 
nyen. Három jány meg olt áll a viz széli
nél, oszt áz öklükkel fenyegették ütőt. 
Mondok a jányoknak: „mi a‘, tán elköve
tett valamit ez a legény?" — „Nem a“‘ — 
aszongya az. egyik, — ..csak azér sziggyuk 
a disznót, hogy ruha nélkül fürdik s ezál
tal az erkölcsünkre igen rossz hatással 
van."

ÖRZSL Hál akkor mér maratlak ott a 
cudarok?

LEPCSES: Mafla le, ha elmentek vóna, 
nem lullák vóna rcndrcutasítlani.

BAKTER: Nono. — Hát egyébként mi

Egyiptom kormánya 

magyar művészekkel akarja 
modernizálni a Fáraók országát

A kairói kultuszminisztérium díszes címeré
vel és hatalmas pecsétjével ellátott vaskos le
vél érkezett a budapesti Mérnök-Egylet vezető
ségéhez. A fáraók országából jött küldemény 
nagv érdeklődést kellett az egyletben, mert a 
távol kelet közoktatásügyi minisztere nem ál 
lolt eddig levelezésben az egylettel és éppen 
ezért kíváncsian találgatták: vájjon miről is 
lesz szé> a messzi földről jött levélben'/

A hosszú borítékból
tervpályázatok, hirdetmények, 

egyiptomi és angol nyelvű iratok hullottak ki. 
Tüzetesen áttanulmányozták azokat és arra a 
szenzációs, egyben örvendetes megállapításra 
jutottak, hogy a keleten meginduló nagysza
bású építkezési és egyéb munkálatokba

be szeretnék kapcsolni a magyar építész.- 
mérnöküket, festő-, szobrász- és iparmű

vészeket.

lányos elgázúl egy embert, agyrázkódást 
kapott, még a bordája is beroppant, mégis 
nem háttá magát elvinni a mentőktől, mer 
aszonta, most nem ér rá.

BAKTER: A ponciussát néki! Nem lek- 
várbul gyúrták aztat az illetőt.

LEPCSES: A kötelességtudás az első. 
Eccer azt a Fcnekedö Kovács Gyulát a 
kocsmába megbicskázlák, de ollan passzen- 
tossan, hogy haldokolva cepelte haza há
rom komája. Hál ahogy a kisuccán hur- 
cingojják, szembegyün a gyászos menettel 
Kögyökös Lajos, aki tevékeny részt vett a 
Gyula megfasérozásában. „Várjanak csak 
e‘ kesennyég," — aszongya a sebesült. Av
val leugrik a hordágyra!, odapördül Kő- 
gyököshöz s akkora marha nagy pofont 
rottyint a füle tövire, hogv annak csak 
megállt a szeme, mint a sülthalé. Akkor osz
lón visszafeküdi Fcnekedö a hordágyba s 
aszonta: „No, vihetnek tovább."

BAKTER: Ilhö. — hát arrul mi hír, 
hogy az Angolok nem engedik vissza a tö
rököket a Dardanellába?

ÖRZSI: E‘ nem igazság. Lám a némete
ket odaengellék a katonamentes zónába.

LEPCSES: Az ember sokszor nem azt 
teszi, amit akar, hanem amit tud. Teszem 
föl nálunk a kcpviscllöválaszlásba a kö- 
röszténv ellenzéki jelöltet ugy híllák : 
Prükkenkalter, a kormánypártit pedig : 
Hclvei. Hát az az Égbcnézö Csorna Pál igen 
inlracigencs zsidórágó vót életibe, lehállan 
a Prükkenkalterre akart voksolni. Három
szor is belekezdett a szavazati bizoccság 
előli, hogv: „Piikk . . . Kriippp . . . Pürk..." 
Végül méregbe gurult, oszt kivágta: „a ros- 
seb egye meg, llelveire szavalok!"

BAKTER: Ammá igaz, némellik fajma
gyar honatyának ollan pofa-ficamíltó né
met neve van, hogy maga Hitler is beleiz
zadna a kimondáséiba.

ÖRZSI: ölég nem szép. — Oszt mehet
nénk is má, aplya.

BAKTER: Várjon csak e‘ csípődet csep
pet. — Hál mer ítélték el a kaszáskeresz
teseket Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Föl akarták forgatni az or
szágot. Példává a mi tanéltó urunkhoz is 
beállított ogy kaszáskeresztes illető, főmu- 
talta a bolondházi igazolványát s kérte, 
hogv lépjen be a pártba. Elmonla a pog
rombeszédet is, hogy első tchendő az inle- 
lcgencs emberek lemészárlása. — „Hcjnye 
csak," — aszongya tanéltó ur —• „e‘ kis 
baj van, mer magam is intelegencs ember 
vónék." — „Sose fejjen" — aszongya a 
kaszáskeresztes, — „ha közénk áll, senkise 
fogja magárul azt hinni, hogy inlelegcncs 
ember." — No, Isten magával.

A pályázatot Ali Allouba pasa közoktatás
ügyi miniszter küldte cl Pestre. Részletesen 
közli, hogy nagyszabású városrendezési pro
gramokat, hatalmas építkezéseket és más mun
kálatokat terveznek a jövő év elejére.

Egyiptom modernizálásáról van szó 
tulajdonképpen, a pályázóknak vigyázniuk kell 
azonban arra is. hogy a modern síit összhangba 
vegyüljön a muzulmán alkotóművészet évezre
des maradványaival. Ez év végéig kell benyúj
tani a pályázatot. Részi lehel venni benne raj
zokkal. fényképekkel, házak, paloták, szobrok, 
festmények és bútorok terveivel.

A pályadijak összege: 150!) egyiptomi font, 
amelynek árfolyama megközelíti az angol fon
tét.

Első dij 800. II. 4110, III. 200 és IV. 100 font.
A magyar képzőmüvészvilágból bizonyára 

többen vesznek részt a pályázatban.

szanda éti sok színben ... /.8üi
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Megőrült
az újpesti komp- 
katasztróSa miatt

A kompkatasztrófának, mini mára kide
rült, a halálos áldozatokon kívül még egy 
szerencsétlen áldozata van, aki

nz átélt izgulniuk következtében elborult 
elmével tébolydába került.

özvegy Márkus Ferencné 48 éves újpesti 
háztartásbeli asszony az ujahb áldozat.

A tragikus estén a Nemzeti Munkaközpont 
tagjain kívül még sok más vendége is volt 
az ///(/.-halászcsárdának. Egy iparoscsalád 
társaságában vacsorázott közeli rokoni: ., 
özv. Márkus Ferencné. Az asszony férje al
tiszt volt az államnál, pár évvel ezelőtt tüdő
gyulladásban meghall és Márkusné azóta 
nyugdijából szerényen éldegéli Újpesten, az 
Árpád-utcában. Ritkán szokott elmenni ha
zulról és nagy rábeszélésre vett csak részt 
rokoni körben a halvacsorán. Éjféltájban 
indullak haza, a Beszkárt-embereket szál
lító kompot megelőző komppal.

Útközben hallották a szí vet tépő segély- 
kiáltásokul,

visszasiettek megnézni, hogy mi is történt 
valójában. Márkusné kétségbeesve nézte a 
borzalmas látványt, megsiratta az áldozato
kat és hazatérve hiába hajtotta álomra a 
fejét, nem tudott elaludni.

Ideglázt kapott, rettenetes víziói voltak.
A halálkompot, a Duna hullámaival élet
halálharcot vivő embereket látta maga előli, 
fülébe sikított a szerencsétlen áldozatok jaj
veszékelése.

Az özvegyasszonyon egyre nagyobb izga
lom vett erőt. Nem érezte jól magát otthon. 
Másnap- harmadnap is kisietett a Dunához 
és reggeltől esti nézte a halottak kereséséi. 
A sok izgalom, a tragikus éjszakai borzal
mas látvány

tönkretették .Márkusné idegzetét.
Az utóbbi napokban olyan zavarosan visel
kedett, hogy hozzátartozói orvossal vizsgál
tatták meg, aki azután ideggyógyintézetbe 
utalta a szerencsétlen asszonyt.

A hinta melletthaltmeg 
a liget Lilioma 
A vurstli temettette el a 
legöregebb hintáslcgényt

Egyszerű, de annál meghalóhb temetés 
volt pénteken délben a rákoskeresztúri te
metőben. A legöregebb pesti hintáslegénvt. 
„Liliom“-ot kisérte utolsó útjára a vurstli 
népe. A fekete deszkakoporsó körül könv- 
nyes szemii emberek vontak gyűrűt: bohó
cok, kikáltók, hinláslcgényck s más alkal
mazottai az olcsó szórakozások birodalmá
nak.

Ezek a szegény emberek rendezték 
ii temetést is.

A halott fejfáján a következő felirat ál
lott: Surányi Gyula, élt 50 esztendőt, öhen 
esztendő egy kiegyensúlyozott életet élő em
bernél nem számit még öreg kornak, de 
egy hinláslegénynél valósággal matuzsálemi 
kort jelent. Surányi 50 esztendejéből

35 évet n ligetben töltött.
Barokaldl cirkuszánál mint szolga kezdte 
pályáját, azután rövidesen a hinta mellé 
került és hű maradt hozzá haláláig. Sokszor 
dicsekedve beszélte el barátainak, hogy Mol
nár Ferenc, Krúdy Gyula, llcltai Jenő, Szép 
Ernő és más irók hányszor elbeszélgettek 
vele a fégi ligetről és írásaiknál felhasznál
ták az ő adatait. Legboldogabban arról be
szélt, hogy Molnár Ferenc „Liliom‘‘-ja róla 
van mintázva. Rajta is maradt a Liliom 
név haláláig.

Surányit különben a szive vitte el.
A hinta mellett esett össze 

és alig viliék kórházba, rövidesen meghalt.

ffiz ön StóiMnws
kórjuk elő- uj telelőn-
jogyózni la ■ U számunkat!
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Felgyújtottak egy 
sopronmegyei községet 
Negyven ház pusztult el 
a melléképületekkel együtt

Sopron, junius 29.
Sopronmegyében az egyre ismétlődő tüz

esetekkel szemben a hatóságok teljesen le
hetetlenek és ezért a közigazgatási bizott
ság már

statárium elrendelését kérte
a kormánytól a gyújtogatok ellen. Az 
utóbbi időben elült a vörös kakas, annál 
nagyobb megdöbbenést keltett az Agyagos- 
szergényben szombaton kitört nagyméretű

tiizkatasztrófa. amely özvegy Mentes Mi- 
hályné pajtájánál kezdődött és pár óra le
forgása alatt

negyven lakóházat sok melléképülettel 
együtt teljesen elhamvasztott.

A kár hozzávetőleges értéke 120.000 pengő. 
A nyomozás adatai szerint a tüzel

gyujtogatás
okozta.

Harc a milliók után
A pesti Hoffmannok izgalmas vasárnapi 
gyűlése az amerikai örökségért

A Weinbergcr-ügy megismétlődött, harminc 
család izgul, tervezget és tanácskozik

miiliós amerikai örökségről, amelynek 
örökhagyója a titokzatos amerikai nagy

bácsi,
harminc évvel ezelőtt a san-franciscói füldren- 
Résnél vesztette el életét, mesés vagyont ha
gyott maga után, földet, pénzt, ékszert. Fele
sége és gyermekei nem voltak, igy az egyedüli 
örökösök a magyarországi oldalági rokonok, 
akik most harminc év után

véletlenül tudták meg, hogy milyen vagyon 
vár rájuk Amerikában.

Pápai Elemér genealógussal elkészíttették a 
családfájukat, amelyből kiderüli, hogy a san- 
franciskói földrengés magyar halottjának har
minc oldalági rokona él. A kiterjedt rokonság 
tagjai közölt szerepel Ferenc József egykori 
háziorvosa, dr. Hoffmann Rudolf, örökös az 
.Ibbozía-kávéház tulajdonosa, a Steuer-csalúd, 
igényjogosult a Lakos és Székely-gyár egyik 
igazgatója, Lakos Alfréd is és még sokan má
sok.

Az örökösök az egyik Andrássy-uti kávé
házban vasárnap izgalmas gyűlést tartottak

és ezen azt vitatták meg. hogy mint juthatná
nak az állítólagos vagyonhoz, amelyrőt az első 
hirl a családfát összeállító genealógus hozta, 
aki harminc év elölt a monarchia diplomáciai 
futára volt. Vgy tudja, hogy az örökségre vo- 
nakozó adatok

az egykori közös külügyminisztériumban 
már szerepeltek.

A kávéházi gyűlés izgatott hangulatban folyt 
le. Mindenki

az örökséghöz való jogát vitatta, 
azután arról beszéllek, miként lehetne a va
gyonhoz jutni, amelynek értékét pontosan 
nem is ismerik. Végül is a közös ügyek inté
zésére bizottságot választottak: Lakos Nándor. 
Hoffmann László és Farkas Béla személyében. 
A bizolságnak egyik tagja valószínűleg Ameri
kába fog utazni, hogy olt tárgyaljon az örök
séget kezelő amerikai hatóságokkal arról, hogy 
mint lehelne a vagyont áthozni Európába.

A hagyatéki eljárást most szabály szerint 
megindítják a bodajki .születésű, Sanfranciskó- 
ban elhalt Hoffmann Henrik oldalági rokonai 
és izgalommal várják az eredményt: mi lesz az 
örökséggel?
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Lerombolják a lázadók házait, 
beszüntették az éjszakai vasút- 

közlekedést Palesztinában

Nagyrabecsült vevőink minden eddigi várakozását felülmúlják cégünk 

imprímé-selyem, 
mosóűelme gyapjúszövet 

7c ü I ö n l e g e s s c g c i n c k 

meglepően olesó aurai!

Szűcs & Márkus
P e t ö f i S á n d o r - u t c a 1 8.

Jeruzsálem, jun. 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A palesztinai angol katonai ha
tóságok most már a legkönyörtelenebb 
créllyel járnak cl az arab terroristákkal 
szemben. Azt hiszik, hogy

az, arabok általános sztrájka legkésőbb 
julius első felében összeomlik, 

annál is inkább, minthogy a sztrájkalap 
lassanként kimerül.

Drákói szigorral büntették meg vasárnap 
az angol katonai hatóságok az utóbbi he
tek terroristaharcaiban vezető szerepet vivő 
Lydda arab város lakosságát, amelyre

ötezer font sterling pénzbüntetést ve
tettek ki.

Ilyen magas pénzbüntetést hz angolok meg 
sohasem szabtak ki arab városra. Lydda, 
valamennyi házát átkutatták és

egy épületet, amelyben nagyobb meny- 
nyiségii fegyvert és muníciót talállak, 

leromboltak.
A lyddai arabok öt vezérét letartóztatták

Az angolok nagy szigorral folytatják az 
arabok rejtekhelyeinek felkutatását es le

EGYEST KAPTAK
nemcsak a telefonszámok, de a 
telefonálók is az uj rendszer premierjén

A vasárnap-hétfői duplaünnep volt a pre
mierje az uj távbeszélőrendszernek, amely 
nagv perspektívát nyit a budapesti telefon 
fejlődésében, öl számjegyűről

hatjegyűre alakultak át az uj telefon
számok

és igy elméletileg 900.000 telefonállomást 
lehet ma már Budapesten felszerelni.

Uei akar venni?
Kérjen prospektust és látogassa meg a

magyar Általános insatlanbanK
r. t. parcellázási osztályát IV., Deák 
Ferenc-utca 17

Telelőn 1-818-51
ahol pesti, budai és környékbeli telkek 
kedvező fizetési feltételekkel kaphatok 
négyszögölenként 5 pengőtől lölfelé. 

rombolását. Vasárnap többszáz házat, 
amelyben arab nacionalisták rejtőzködtek, 
leromboltak.

Az arab támadások a szigoruu intézke
dések ellenére is folytatódnak és ezért 
hétfőtől kezdve egész Palesztina terü
letén beszüntették az éjszakai vasut- 

és autobuszforgalinat.
Az arab bandák egyre nagyobb csapatok
ban hajtják végre támadásaikat. Vasárnap 
több helyen megkísérelték a mossuli pclro- 
leumvidékről Haiffába vezető olajvezeték 
szétrombolását, az angol katonaság azonban 
meghiúsított minden támadást.

Egy angol csapatlest vasárnap körülzárta 
Qualquila városkái, az arab terroristák 
egyik fészkét s mindenki, akinél fegyver! 
vagy muníciót találtak, letartóztatlak

Egy arabot, aki szökni próbált, agyon
lőttek,

egy másikat pedig súlyosan megsebesítet
lek. Hivatalos jelentések szerint, az elmúlt 
héten

56 halott és 98 sebesült volt
az arabok vesztesége.
———r

Szombat éjfélulántól kezdve, ha valaki 
régi, ötjegyű telelonszúmot tárcsázott, a 
központ jelentkezett és felhangzott egy kis
asszony hangja:

__ Kérem a számot az uj könyvben meg
nézni és az uj hat számjegyet tárcsázni!

Munkába álltak tehát ismét az automata
rendszer életbelépte óla nélkülözött, részint 
népszerű, részint sokat szidott központos 
kisasszonyok. Kapcsolatuk a közönséggel 
azonban csupán

néhány hetes vendégszereplés.
Alidig felel csak öl jegy tárcsázása után a 
telefon, amíg a közönség beletanul teljesen 
az uj szisztémába. Az öl úgynevezett nagv- 
központban 8-8. a tizenegy kisközpontban 
4—4 kisasszony dolgozik, tehát összesen 
fiatal lial'l’l " lelclonátáknát a „fctvl-
lánoilló munkál". Kicsinek találtuk azl a 
számot, hiszen Budapesten több ezerszer- 
ennvi telefonbeszélgetés is lezajlik naponta. 
Meglepő választ kaptunk a telefonigazgntó- 
ságon:

__ Nemcsak az. uj rendszer vált l»e reme-

kül, de 
kitünően tette le a vizsgát a közönség

is, 
feltűnően kevesen tárcsáztak a: uj metódus 
premierjén hal számjegy helyett régimódin 
ölöt. Vasárnapra virradóra még sokan tár
csázták a régi számokat, de a legtöbben 
nem tájékozatlanságból, mert amikor a 
kisasszony az uj könyv és az uj szám hasz
nálatát tanácsolta nekik, többnyire ezt fe 
lelték: .,./(/ agy!' Már éleibe is lépett.'!'

Az ilyen ötös tárcsázásoknál, amelyeknél 
a központ jelentkezett, természetesen

nem számlált beszélgetést a gép 
és a bedoból automaták is visszaadták 
ilyen alkalmakkor a liuszfilléresl.

Bár rendkívül tájékozott a budapesti 
publikum és a sokat telefonálók máris meg
szokták a reformot, természetesen azért 
sok dolga van a 8i kisasszonynak, hiszen

Paris, junius 29.
Franciaországban megkezdődött a zászló

harc. A háromszinü nemzeti lobogó a jobb
oldali jelvénye lelt s a nemzeti érzésű kö
rök a trikolor kitűzésével juttatják kifeje
zésre összetartozásukat. A fővárosban egyre 
több és több házra tűzik ki a francia szi
lieket s vasárnap a polgári városrészekben 
már mindenütt

tele voltak az. utcák francia zászlókkal.
Több helyütt kisebb-nagyobb összetűzések 

támadtak a jobb- és baloldal közölt. Bal
oldali tüntetők le akarták szedni a trikolort, 
a nacionalisták azonban nem hagyták ma

Véres tüntetés Parisban

Hat utas halála
egy autó
szerencsétlenségnél

Belgrácl, junius 29.
A vasárnapra virradó éjszaka Versre kö

zelében szörnyű autobuszszerencséllenség 
történt,

amelynek hat halottja van.
Egy autóbusz, amelyen tizennégyen üllek, 
a városból a pályaudvarhoz vezető ország
úton fékhibát kapott és

legurult a meredek lejtőn.
A motor felrobbant és az autóbusz, lángba 
borult. Hat utasnak már csak a holttestét 
tudták kiszedni az elégelt roncsok közül, a 
többi nyolc utas pedig igen súlyos sebesü
léseket szenvedett.

A nézőkre zuhant 
a repülőgép: 
két halott és tizennégy 
súlyos sebesült

Párizs, junius 29.
Franciaországban és az északafrikai fran

cia gyarmatokon vasárnap repülőünnepsé
gekei tartottak, melyek több kisebb-nagyobb 
balesettel jártak. Boulogne-Sur-Mer repülő
terén egy magánrepülőgép közvetlenül a 
start után motorhibát kapott és

a nézőközönség soraiba zuhant. Két né
zőt agyonütött a lezuhant gép. 

Többen súlyosan megcsebesültek. A pilóta 
és veleutazó nővére csodálatos véletlen foly-

Kérjük előlegyezni:
Régi telefonszámunk: 315 25

III leMSZM: 1-315-25
HEILIG

harisnya ház

Rákóczi-ut 26. sz. 

az a szám elenyészően csekély a fővárosban 
folyó telefonbeszélgetések számához ké
pest. Megállapíthatjuk tehát, hogy nemcsak 
a legtöbb lelefonszám kapott egyest (és igy 
bővült Imlszemjegyiivé), de egyest kaptuk 
a telefonálók is. Csak azok szidták egy ki
csit az uj metódust, akiknek (aránylag ke
vesen vannak ilyenek | teljesen megválto
zott a lelel'onszámuk. De majd megszokják 
ezek is . . .

Közöljük még .hogy teljes legyen a kró
nika: a ..veiidégszereplő" lelefonoskisasz- 
szonyokal senkisem szidta, de néhány rá
érő, régivágásu gavallér nem mulasztott el 

randevút kérni.
a régóta nem hallott, váratlanul jelentkező 
..központos tündérektől", akik azonban fel
adatuk magaslatán álltak és a gavallérok 
beívelt csak az uj telefonrendszerrel törőd
lek.

gukat és megvédelemezlék a zászlót. A 
t.hamps Elysée negyedben vasárnap este 
löhbezer főnyi tömeg vonult fel és

viharosan tüntetett nemcsak a baloldali 
népfront, hanem a külföldiek és a zsi

dók ellen Is.
..Franciaország a franciáké!" — kiáltozta a 
tömeg, majd elénekelte a francia himnuszt.

A kivezényelt rendőri készültség csak egy 
óra hosszat tartó dulakodás után tudta 
visszaszorítani a tüntetőket a mellékutcák
ba. A dulakodás folyamán többen megsebe
süllek.

A rendőrség 25 tüntetőt letartóztatott.

tán sértetlenek maradtak.
A marokkói Babai város repülőterén ha

sonló szerencsétlenség történt. Itt is
a nézők közé zuluiul egy sportrepülőgép 

s bár halottak nem voltak. II néző igen sú
lyos sebesüléseket szenvedett.

Elfogták a Girl Pat 
kalózhajót

London, junius 29.
A Oirl l'at kalaiidorromanlikája végleg szét

fosztott. A kis lialászliajó kapitányát és kormá
nyosát, akik három matrózzal együtt hónapo
kon keresztül járták kalózlobogó alatt a Dél
tengert. a brit gnvanai gyarmat fővárosában, 
Gcorgctown kikötőjében

vasárnap délelőtt letartózatllák.
A letartóztatás a Lloyds biztosítótársaság ké
résére történt. A Lloyds tudvalévőén a hajó 
tulajdonosának — egy skóciai halászati társa
ságnak — a hajó elveszése esetére járó bizto
sítási dijat, úgy hogy a Girl Pat a biztositó- 
társaság tulajdonába ment át. A letartóztatott 
kalózkapitányt és kormányosát a Lloyds társa
ság költségére

Londonba szállítják
és angol biróság elé állítják.

ALETONVIZ
egyetlen 
perc alatt 
a világ legegysze

rűbb módián 

eltünteti 
a karokról és lábak

ról a felesleges 

szőrszálakat
Elegendő, ha a szőrlulcnitcndő testrészt egy 

csekély vattával megncdvcsitjük, melyet LETON 
vízzel átitattunk. Egy pere múlva táljuk, hogy 
a szálak összezsugorodnak és a kővetkező pilla
natban a szőröket egyszerűen letöröljük. Utána 
közönséges hidegvizes lemosás és a szőrlcleni- 
tett testrész márványstmuNiígban tündököl. A 
villámgyors hatás ellenére a LETON víz teljesen 
ártalmatlan. LETON-folyadék szőrtelenitő ezidö 
szerint a legmodernebb szőrtelenitő szer.
Egy kiadós üveg I.I.TGN szőrtelenltö-vls P 2.70.
Főraktár; Hunnia gyógyszertár, Erzsébet-krt 5«
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A fel sem merült fuvardíjat 
nemcsak megfizetteti, de forgalmi- 
adóváltságot is szed utána 
a rézgálickartel

A rézgálicgyárak, vagy ahogyan az utóbbi 
illőben tréfásan nevezik őket: a rézguliciú- 
nerek egységesen állapították meg a rézgálic 
árát, mégpedig: ab Budapest, plusz Buda
pesttől a rendeltetési állomásig felmerülő 
vasúti fuvar.

Magyarországon három rézgáliegyár van: 
a csepeli Hungária, a nagytétényi Métáito
ké min és a polgárdi gról Batthyány-ívle 
gyár. A gyárak karteljc közös eladási irodát 
tart fenn.

Egyes városokba, különösen Dunántúlra 
sokkal közelebb van a nagytétényi vagy pol
gárdi gyár. Viszont

egye*  városokban sokkal keresettebb a 
Hungária gyártmánya, mint a másik 

kettőé.
A vidéki kereskedő ilyenkor szívesebben 
fizeti meg a távolabbi Budapesttől számí
tott fuvart, ha csepeli árut kap. Ezzel szem
ben a csepeli Ilungária-árul rendelőnek is 
gvakran küldenek nagytétényi, vagy pol
gárdi árut. Ezt akkor venné szívesebben a

Hétszeresére emelte 
alaptőkéjét a Beszkárt

A Beszkárt, amelynek kezelésében van a 
volt Közüli és Városi Vasút hálózatán kívül 
a Búr., a Földalatti és a Szentlőrinci Vasút, 
a Svábhegyi Fogaskerekű Villamos Vasút, a 
Budai Hegypálya (Sikló) és az Autóbusz
üzem, ezenkívül érdekkörébe tartozik a Bu
dapesti Helyi Érdekű Vasutak Bt. és a Ha
raszti— Ráckevei Hév. Rt., junius 26-án tar
totta XIII. évi rendes közgyűlését Usctly 
Béla dr. országgyűlési képviselő, törvény
hatósági bizottsági tag, a társaság elnökének 
vezetésével.

A közgyűlés elhatározta a Beszkárt 
1,250.000 pengőt kitevő alaptőkéjének 
2,500.000 pengőre való felemelését. Az igaz
gatósági tagok számát négy taggal egészítet
ték ki. Az igazgatóság uj tagjaivá megválasz
tották Veress Gábor dr. kormányfőtanácsos, 
állnmvasuti igazgatót, Toperczer Ákos ny. h. 
államtitkárt, Lévai Sándor lapszerkesztőt és 
Terbócz Imre országgyűlési képviselőt.

A közgyűlésen a székesfőváros közönségé
nek képviseletében Liber Emire alpolgár
mester jelent meg, aki a székesfőváros nevé
ben teljes elismeréssel emlékezett meg a vál
lalat vezetőségének az 1935. évben kifejtett 
tevékenységéről. Megállapította, hogy a 
Beszkárt igazgatósága, ügyvezetése, tisztikara 
és személyzete minden tekintetben megfelelt 
a működéséhez fűzött várakozásoknak és 
ezért a székesfővárosnak, mint a vasutak tu
lajdonosának nevében őszinte köszönetét és 
elismerését nyilvánította Perczcl György dr.- 
mik, a Beszkárt vezérigazgatójának, Márkus 
.lenő dr. vezérigazgatóhelyettesnek, továbbá 
a szolgálati ágazatokat vezető igazgatóknak, 
a tisztikarnak és a személyzetnek.

Az 1935. évben a Beszkárt személyszállí
tási bevételei összesen 45,081.869 pengőt tet
tek ki s csekély eltéréssel nz előző évi szín
vonalon mozoglak.

A.- utasok száma 388,941.6/5 volt, közel 
három százalékkal több, mint 1934-ben, de 
>jiivel az utasforgalom kismértékű emelke
dése csak a rövid távolságra utazók számá
nak növekedésében nyilvánult meg, ez a be
vételek alakulására lényeges befolyást nem 
gyakorolt.

A Beszkárt kezelésében levő Autóbuszüzem 
az 1935. évben 26,010.600 utast szállított, 
460,508 utassal többet, mint 1934-ben. Az 
Autóbuszüzem kocsiparkja a mull évben 
133 autóbuszból állott, cgv jármüvet pedig 
kiselejtezlek. Az autobuszközlekedés fejlesz
tése céliából n múlt évben megrendelt ötven 
uj autóbusz fokozatos űzembehelyezése az 
idén történik meg.

A zárószámadások szerint az 1935. évi 
ós.s.-fs bevételek 55,489.295 pengőt teltek ki, 
mig a kiadások végösszege 55,552.349 pengő 
volt, a bevételek és kiadások egybevetése 
után tehát 63.053 pengő veszteség mutatko
zik, amelynek az 1936. évi számlára való át
vitelét határozta cl a közgyűlés.

Az Országos Földhitelintézet most tartotta 
alakuló közgyűlését. Az Országos Földhitel
intézet megalakulásával a gazdaközönségnek 
régi kívánsága megy teljesedésbe, a mező
gazdasági hitelszükséglet ügye megkívánja, 
hogy megfelelően megalapozott nagy pénz
intézet álljon a gazdaközönség rendelkezé
sére. amelv alkalmas lesz arra is, hogy a 
hatékony földblrtokpolitikát szolgálja.

kereskedő, ha a gyártmány kevésbé kelendő 
voltáért kárpótlást kapna oly alakban, hogy 
a hozzá közelebbi gyárból szállított áru 
után

kevesebb fuvart fizet.
Azonban a polgárdi és nagytétényi gyárból 
szállított áru után is a Budapesttől számított 
fuvart kell megfizetnie, mégpedig két rész
letben. A feladási állomástól a rendeltetési 
állomásig tényleg fölmerült fuvart az áru 
érkezésekor fizeti meg a címzett kereskedő, 
vagy gazna, mig a Budapesttől számított 
fuvar és a tényleges fuvar közötti különbö
zeiét a kartel az áru értékével együtt

elővétbe veszi.
Most jön a csattanó: a fel sem merült, 

mégis megfizetett fuvardij-difTerenciák után 
a kartel

fázisforgalmiadóváltságot számit fel 
és szed be a kereskedőktől, illetve a fogyasz
tóktól.

Ennek az uj intézménynek Reményi-SehnelA 
ler Lajos került az élére, aki a magyar pénz
ügypolitika s a gyakorlati hitelélet terén már; 
•ok eredményre bivatkozhatik és sok tapasz
talatra tett szert. Munkája elé a magyar me-, 
tógazdaság azzal a várakozással tekint, hogy 
ezen a réven a hitelélet intenzitása nagy elő-< 
haladást fog tenni. Az Országos Földhitel
intézet alakuló közgyűlésével a gazdaközőn- 
ségnek régi kívánsága ment teljesedésbe, a 
mezőgazdasági hitelszükséglet ügye meg
kivánja, hogy megfelelően megalapozott nagy 
pénzintézet álljon a gazdaközönség rendelke-j 
zésére, amely alkalmas lesz arra is, hogy ai 
hatékony földbirtokpolitikát szolgálja.

Ezekre a közérdekű célokra eddig három 
intézet állt rendelkezésre, a Kisbirtokosok 
Országos Földhitelintézete, a Magyar Föld-, 
hitelintézetek Országos Szövetsége és a Ma- 
gyár Földhitelintézet. Az Országos Földhitel
intézet a Kisbirtokosok Országos Földhitel
intézetének és a Magyar Föld-hitelintézetek1 
Országos Szövetségének egyesüléséitől kelet-i 
kezelt és átvette a Magyar Földhitelintézeb 
egész üzletéi is, ugy hogy az Országos Föld-I 
hitelintézet megalakulása lényegileg a három 
intézet egyesülését jelenti. Az uj intézetnek' 
20 millió pengő saját tőkéje van, melyből! 
17 millió pengő üzlelrésztöke és 3 millió! 
pengő tartaléktőke; az uj intézet tehát jól fel! 
van készülve a jövő feladatainak ellátására.! 
Ezt a felkészültséget a szétszórt erők tömöri-; 
lésével lehetett megvalósítani.

Az alakuló ülésen pénzügyminiszteri krkül-j 
detés alapján Pesthy Pál dr. ny. igazságügy-, 
miniszter elnökölt. Az intézet megalakulása 
után a közgyűlés megállapította az intézet 
alapszabályait és megválasztotta az intézet 
igazgatóságát és felügyelőbizottságát. Az 
igazgatóság tagjai leltek: Ángyán Béla dr. ny. 
ignzságügyminiszteri államtitkár, orsz. kép
viselő, Csizmadia András orsz. képviselő, 
(llattfelder Gyula dr. Csanádi püspök, Haypál. 
István kisgazda, Hunyady Ferenc kincstári 
főtanácsos, Jakabb Oszkár dr. pénzügyi ál
lamtitkár, Kelemen Krizosztom pannonhalmi 
főapát, Koós Zoltán dr. felsőházi tag, kor
mányfőtanácsos, Kövess Béla dr. a budapesti 
ügyvédi kamara elnöke, Krúdy Ferenc ny. 
főispán, orsz. képviselő, Lukács Béla főispán, 
Mayer János ny. miniszter, orsz. képviselő, 
Mutschenbacher Emil dr. az OMGE ügyv. ig., 
felsőházi tag, Pesthy Pál dr. ny. miniszter; 
orsz. képviselő, Radvánszky Albert báró, 
felsőházi lag, Reményi-Schnellcr Lajos dr. 
vezérigazgató, orsz. képviselő, Schandl Ká
roly dr. az OKH alelnök-vezérigazgatója, or
szággyűlési képv., Teleki Mihály gróf orsz. 
képviselő, Törley Bálint oraz. képviselő, vitéz 
Vast Elek dr. miniszteri tanácsos, Zichy Já
nos gróf v. b. 1.1. oíSZ. képviselő, Zsindely 
Ferenc orsz. képviselő. — A felügyelőbizott- 
ság tagjaiul megválasztattak: Aninger László 
dr. pénzügyminiszteri osztálytanácsos, Justh 
Ferenc ny. államtitkár, Kerntler Kálmán dr. 
ny. államtitkár, Széchenyi Domonkos gróf 
felsőházi tag nagybirtokos, Viczenik Ferenc 
miniszteri osztálytanácsos. — Az intézet kor
mánybiztosa Párniczkti Ede dr. miniszteri 
tanácsos.

A közgyűlést követő igazgatósági ülésen az 
igazgatóság az intézet elnökéül Pesthy Pál 
dr. ny. Igazságügyminisztert, a felügyelő
bizottság elnökévé Széchenyi Domonkos gróf 
felsőházi tag nagybirtokost választotta meg. 
Az Igazgatóság vezérigazgatóvá Reményi- 
Schncllcr Lajos dr.-t nevezte ki. Az OrszA-' 
gos Földhitelintézet működését jullus 1-én; 
kezdi meg V., BálvAnv-utca 7. szám alatlii 
helyiségében.

*
Két áruház li*?tességte|rn  verseny-perében 

rendkívül fontos ítéletet hozott a törvényszék.

Megállapította, hogy „Nem ütközik üzleti tisz
tességbe, hanem megengedett reklámtevékeny
ség, ha csak alkalomszerűen, átmenetileg törté
nik a hirdetések utján ajándékozási ígéret, ha 
annak valamely cikk bevezetése képezi célját, 
az ajándék csekély értéke kifejezésre van jut
tatva és ezáltal a vevöközönség tudatúban van 
annak, hogy csekély értékű reklám figyelmesség
ről van szó.

*
A nagykanizsai ipartestület és a nagykani

zsai iparostanonciskola vasárnap ünnepelte öt
ven éves fennállását. A díszközgyűlés távirat
ban köszöntötte Gömbös Gyula miniszterelnö
köt és Bornemisza Géza iparügyi minisztert, 
Petneházy és báró Kruchina államtitkárokat, 
valamint Papp Józsefet, az IPOK országos el
nökét. Este a Magyar Kádáriparosok Országos 
Szövetségének országos választmánya tartotta 
ülését. Hétfőn a program jelentős pontja a 
kádárnagygyiilés volt.

★

Fényüzési adóbélyeget vezetnek be a szap
pan, illatszer és kozmetikai cikkeknél, az eddig 
érvényben volt fényüzési adóátalány összegei 
helyett, mert a pénzügyi hatóságok megunták 
a behajtási eljárások adminisztrációját é« ké
nyelmetlenségét. Eszerint minden fényüzési 
adóköteles cikk csak fényüzési adóbélyeggel el
látva tartandó raktáron és kerülhet forgalomba.

♦
Á Vásárcsarnoki és Piaci Kereskedők Egye

sülete vasárnapi díszközgyűlésen Usetty Béla 
dr. országgyűlési képviselőt választotta meg az 
egyesület diszelnökévé.

♦
Július 15-én lép életbe a fenti időpontig el

készülő végrehajtási utasítás kapcsán az „ipari 
közigazgatás egyes kérdéseinek szabályozása- 
ró/“ szóló 1936. évi VII. t. c. A kereskedelmi 
érdekképviseletek közös memorandumban for
dultak az Iparügyi miniszterhez és kérték az 
ipari novella végrehajtási utasításának a keres
kedelemre fontos és megszivlclésre érdemes 
iszempontoknak és kivánalmaknak figyelembe
vételét.

★

A Nemzetközi Gyapjukonferenciát vasárnap 
fejezték be Varsóban, amelyen Magyarország 
is részt vett. A konferencia végleges határoza
tot hozott a gyapjú ár- és minőségi-egységesí
tésének megállapítására vonatkozó nemzetközi 
szabályokat illetőleg. Kiegészítették a nemzet
közi gyapjudöntöbiróságot. A napirend főbb 
pontjában szerepelt a „gyapjú* 1, a „tiszta gyap
jú", valamint egyéb technikai megjelölések vé
delme.

A kereskedelmi érdekképviseletek fúziójának 
kérdésében a napokban tartott tárgyaláson az 
a vélemény alakult ki, hogy a fúziót csak ab
ban az esetben lehet megteremteni, ha abba, 
nemcsak a négy érdekképviseletet, vagyis az 
Omkél, Magyar Kereskedelmi Csarnokot, az 
Okiszt és a Fővkét vonják be, hanem összeol
vasztják az ország összes szakkérdekképviscle- 
tét. Ez tulajdonképpen a kereskedelemügyi mi
niszter álláspontja is, vagyis az egységes köz
ponti érdekképviselet felállítása és az általános 
kereskedelmi érdekképviseletek egybeolvasz
tása.

♦
2,5 és 20 évre házndómentességet kapott Új

pest városa, valamint rendkívüli házadómentes
séget kapott Szombathely, Magyaróvár, Hajdú
böszörmény é« Jászberény is

A Szegeden tartandó szabadtéri játékok szá
mára 5000 személyes tribünt építenek. Három 
páholyon kívül csak széksorokból fog állni a 
nézőtér.

♦
Az uj karteltörvény szerint az érdekképvise

letek is megkapják a panaszléteire való jogot, 
amelyet eddig csak a kartel-tagok élveztek.

’♦
Az újabban nyilvánosságra került statisztikai 

adatok szerint mintegy 40.000 vagonnal keve- 
sebb tűzifát termeltek ki a folyó évben, mint 
az elmúlt évben.

*
A kőművesmesterek ipartestülete kérelemmel 

fordult az iparügyi miniszterhez, hogy 1938 év 
vegéig függesszék fel a kömüvesmesleri ipar
engedélyek kiadását, építési vállalkozói iparra 
szóló ipar igazolványt pedig 1939 január 1-ig 
egyáltalán ne adjanak ki.

♦
A Bőr- és Cipőszakma Érdekeit Védő Nem

zetközi Iroda kongresszusát Luxemburgban 
augusztus 15—17-ig fogják megtartani.

Kedden, jun. 30. kezdi közölni az Esti Kurir

Gergely Márta
uj regényét, aki 18 éves korában, hogy megismerje az éle
tet, beállt munkáslánynak egy szövőgyárba, ahol pihenő
óráiban és éjszakánként papirravetette első regényét, amely- 
lyel beérkezett; kiváló Írók előtt, 20 éves korában meg
nyerte az 1934. évi Mikszáth Kálmán dijat.

GERGELY MÁRTA uj regénye, amelynek címe:

Szolgálnijobb
derűs ós izgalmas történet egy mai fiatalemberről, aki szo
morú és válságos körülmények ellenére, egy hidegszívü 
asszony intrikáival dacolva klverekszl az útját a szép, tiszta 
szerelem és a boldogság feló.

kis üzembentartftsl, anvagmlnő- 
ségi, tartÓBnágí rekordját 
megdtinthetné. Fogyasztás; 6 liter 1OO km.-ként.

Orvosoknak, üzletembereknek nélkülözhetetlen !

BRUCK, Jóknl u. 21.

Július 10-cn indul cl Budapestről a stock
holmi Európa-bajnokságra a magyar válo
gatott csapat, amely azonban nem amint azt 
eredetileg tervezték, hét-, hanem hattagú, 
mert Leitner Ferenc nem utazik velük. Így 
Cohen Rafael csapatkapitányon kívül Alpár 
Imre. Darvas Róbert, Keleti Andor, Klór 
László és Ferenczy György a reprezentatív 
team tagjai. Elkíséri őket három pesti hölgy: 
Alpár Imrcné, Cohen Rafaelné és Bécsi 
Magda. Julius 12-én érkezik a társaság a 
svéd fővárosba, 13-án részlvesz az „ismer
kedési reggelin" és ugyanaznap délután 
nyitja meg a belga elnök a nemzetközi 
bridgekongresszust, amelyen dr. Szigeti Pál 
magyar delegátus előterjeszti a kérést, hogy 
a jövő évi Európa-bajnokságot Budapesten 
rendezzék. Sok vita után határozták ezt el 
és a Hétfői Napló is tevékeny részt vett a 
budapesti bajnokság érdekében indult ak
cióban, Az ügy anyagi része most már 
rendben van, miután a főváros idegen for
galmi tanácsa a nyomtatványok cs az is
merkedési est költségeit magára vállalta. 
Reméljük, kedvezően dönt a stockholmi 
kongresszus is ...

COHEN RAFAEL
a válogatott csapat kapitánya a stockholmi 
esélyekről igy nyilatkozott munkatársunk
nak:

— A tréningek alapján megállapíthatom, 
hogy kitűnő formában és jó kondícióban 
van a magyar csapat. A közönségünknek 
azonban nem szabad túlságosan elbizako- 
dottnak lennie: nemcsak az első hely, de a 
második vagy a harmadik is nagy eredmény 
a rendkívül erős mezőnyben, amelyben a 
legveszélyesebb szerintem az angol, holland, 
de mindenekelőtt a francia csapat.

DORMÁNDY GÉZA

a bridgeszövetség elnöke a wör’hi-tó mellé 
utazott üdülni. Elutazása előtt ezeket mon
dotta munkatársunknak:

—• Nyugodtan megyek el. A csapat utolsó 
fréningjét végignéztem és láttam, hogy va
lamennyi válogatott játékos formája feljo
gosít a legszebb reményekre. Ez a csapat 
igazán felkészülten utazik az Európa-baj
nokságra.

Feladvány
♦ A, D
9 5
0 B, 10, 5, 2
* A

♦ B, 10
9 4
0 9, 8,7, 6
+ 5

ÉSZAK ♦ K, R
V _
<> K, D.4.3
*4,3

♦ 3,2
V A, K, 10, 3 
0 A
* 2

Kör az adu. 
mellett nem ad

Észak-Dél legjobb ellen (átéli 
ki ütést.
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IV. Kossuth Lajos utca 11

Nyomorékokat védő 
orvosok és pedagógusok 

Budapesten
Vasárnap este a bécsi hajóval egész sereg 

külföldi orvostanár és gyógypedagógus érkezett 
Budapestre. Az idén ugyanis

Itt tartja világkongresszusát a nyomoréko
kat védő szövetség.

Vasárnap este ismerkedési est volt a Hungária 
bán, ahol magyarországi orvosok és gyógy
pedagógusok adtak vacsorát a vendégek tisz
teletére. Hétfőn délelőtt autón bejátrták a vá
rost a külföldi tudósok, megnézték az őrség
váltást, megkoszorúzták a Hősök Emlékművöt. 
Délben a Svábhegyen a budapesti orvosok ad
tak ebédet tiszteletükre.

Délután a Nyomorék Gyermekek Országos 
Otthonába látogattak el a vendégek, ahol Mor
vái Izsó elnök, dr. Petri Pálné és dr. Zinner 
Nándor főorvos mutatták be a külföldieknek 
az intézetet. A jövő hét vasárnapjáig marad
nak Budapesten a világkongresszus rétszt 
vevői.

Rílfitt támadóira egy rendőr
az Akácfa-utcában

Tumultus, verekedés három előállítással
Vasárnap délután vad verekedés, kiabálás 

és lövöldözés verte fel az Akácfa-utca csend
jét. Közel a Rákóczi-uthoz az egyik ven
déglő előtt nagy csoportosulás támadt s 
ijedten találgatták, hogy mi történt. Ebben 
a pillanatban felpattant a vendéglő ajtaja s 

egy feldúlt külsejű férfi ugrott ki az 
utcára

A férfi Szaniszlő József .szerelősegéd 
volt, aki egy barátjával, Deli Boldizsárral 
mulatott a vendéglőben. Mulatság közben 
összeverekedtek, a vendéglős rendőrt hivott, 
aki szét akarta őket választani.

A két verekedő ember most rátámadt a 
rendőrre is.

A közeli őrszobából két másik rendőr is ér
kezeit segítségre. Szaniszlőt azonban nem 
lehetett megfékezni:

a rendőröket ütlegelte, szidalmazta, 
majd pedig futásnak eredt.

Az. egyik rendőr ulánalőtt, de nem talált. A 
lárma és a verekedés zajára kél újabb 
rendőr érkezeit a helyszínre s a kél garázda 
embert el őakarta állítani a rendőrkapi
tányságra. Most azonban újabb bonyodalom 
támadt. A tömegben egy fiatalember

a rendőrök ellen kezdte lázitani a tö
meget.

— Hogy merik bántani a békésen mula
tozókai? — kiabálta.

A rendőrök őt is ártalmatlanná tették s 
a két garázda emberrel együtt előállították 
a kerületi kapitányságra, ahol megállapítot
ták, hogy Steinlegcr Lajos ügynökkel azo
nos. Mindhármuk ellen megindították az 
eljárást.

Élelmiszerek

A szinszappon kg-Ja —— '-77
Olcsóbb lett a 3O’/»-os műsod-. íu 
rendű szappan, 2 kg-------

3 kg Ogg Ilin ... -.88 
l kg 2 tojástn tartionya -.66 
iljltill!® lwfiitata-.il 
I ki Itujiietleo ili!. -.66 
ikg MOCs. Milátakávt -.44 
1/2 MOls Kakaó .. -.66 
1/1 kg MDCs [sokoládó -.88 
1/2 kg Mazola 66 

paprika... -.55

igikiükiiikíii -.66 
1/2 kg trappista sajt. ír 

(fékovinv) _ ... ‘

1/4 kg ruhturó . -.33 
I kg tilt szalámi _
1 kg szalámi X.
1/2 kg Elírom vagy 

narantsizü szörp 
(flvegbeíét 18 fillér) 

l/Hjmjtaörii
2 Illír Etel 5

(demflvn-beuít 60 f.)

3.18
2.60

100 üveg belőtt elkészítéséhez
8 Iv belözöhúrtva — | a s
100 drb gumigyűrű — } - Uű
100 drb címke------- 1 ■J ■
10 ív pergamentpaplr—
100 darab címke —
1 gombolyag zsineg —

Élelmiszerek, háztartási cikkek szállítása utánvétellel, a portó és doboz 
felszámítása mellett

RÁKÓCZI-UT 72-74

Lezuhant egy vitorlázó 
repülőgép Budaörsön
Utasa szétharapta nyelvét

Hétfőn délben nagy riadalom támadt a 
budaörsi sportrepülőtéren egy vitorlázó re
pülőgép katasztrófája miatt. Á déli órákban 
Kökény Gyula húszéves fiatalember, aki a 
MÁV lakalosmiihelyébcn teljesít szolgála
tot, vitorlázógépével a levegőbe emelkedett. 
Pár percig lebegett a gép a magasban, aztán 
hirtelen zuhanni kezdett és csakhamar

a vitorlázó repülőgép darabokra törve 
feküdt a földön és Kökény Gyula sú
lyos sebektől boriivá, eszméletlenül he

vert a gép roncsai között.
Azonnal értesitetlék a mentőket a szeren

csétlenségről. Kökény Gyulát megvizsgálták 
a mentőorvosok, megállapították, hogy bal

Embert ölt, házakat öntött el, 
megbénította a közlekedést 

a héttői jégvihar
Hétfőn délután ’/aö óra tájban hirtelen 

beborult az ég Budapest felett. Pillanat 
múlva hatalmas vihar támadt, felhőszaka
dás volt, jég cselt.

Irtózatos erejű szél kerekedett és a 
körutakon, a Váci-uton fákat csavart ki.

Nagy pusztítást tett a fővárosi parkokban 
is a szélvihar. Alig kezdődött cl a felhősza
kadás, máris csengett a telefon a tűzoltó
laktanyában.

138 helyről jelentették, hogy a házuk 
szuterénjaiban levő lakásokat a víz el

öntötte.
A tűzoltók összes szivattyúit igénybevellék. 
Különösen sok lakást öntött cl a víz a 
Mcxikói-uton, az Angol-utcában és a Bos- 
nyák-tér környékén.

Angyalföldön egész sereg házat elöntött 
a víz.

A közlekedést is sok helyen megakasz-

XYÁIII JÁTÉKOK
ÚTRA - NYARALÓRA

papiráruhAz
Kossuth I.a jo*i-u.  20.
Astoria szailóvat szemben 

lábát eltörte, jobblábán súlyos sérüléseket 
szenvedett és

nyelvét kél és fél centiméter hosszú
ságban átharapta.

A szerencsétlen embert a MÁV kórházába 
vitték és megpróbálták kihallgatni. Kökért] 
Gyula időközben visszanyerte eszméletét,

de mégsem lehetett kihallgatni, mert a 
nyelvén súlyos sebet kapott, hogy 

egyelőre nem tud beszélni.
A katasztrófa ügyében megindult a vizs

gálat, hogy megállapítsa, milyen körülmé
nyek között zuhant le a vitorlázó repülő
gép.

tóttá az úttestre szakadt hatalmas víztö
meg.

A Hungária-köruton. a Lehel-utcában, 
a Podmaniczky-utca és Szabolcs-ulca 
között lévő aluljárói borította el a víz.

Ezen a helyen olyan magas a víz, hogy az 
autobuszközlckcdést is be kellett szüntetni 
a Ilid alatt.

Pfstszenterzsébclen a Pacsirta-telepet 
teljesen elborította a víz.

Kispest halárában ugyancsak sok helyen 
okozott bajt a felhőszakadás.

Halálos áldozata is volt a viharnak.
A Külső Szent Lászó-ulon a szélvihar elsza
kította a villanyvezetéket és a Szent László
ul 26. sz. ház felügyelőjére. Vadász Már
tonra esett a villanydrót, amelyben tízezer 
voltos áram keringett. A szerencsétlen em
bert

a magasfeszültségű áram nyomban 
megölte.

A Duna felelt is tombolt a vihar. Félöt óra 
tájban, mikor a felhők tornyosulni kezdtek.

felhúzták n dunaparfl árbócokra a vl- 
hnrkosaral.

amely figyelmeztette az evezősöket, hogy vi- 

bar közeledik és siessenek a partra! Sajnos, 
azonban az evezősök nagy része feljebb volt 
a Dunán, a szentendrei sziget északi részén 
s igy fpen kevesen voltak, akik a közeledő 
vihar elöl partra tudtak menekülni. Különö
sen kritikus volt a helyzet a Római-parton, 
a szél délkeletről fújt, a szél árnyékában 
levő újpesti oldalon sima maradt a viz. mig 
a római parton

méteres hullámokul vetett a Duna.
A legveszélyeztetettebb pont volt a szentend
rei sziget déli csúcsa. A legközelebbi csónak
ház tulajdonosa, liakty Lajos motorcsónak
ba ült és végigszáguldotta a veszélyezteti 
partrészt. Figyelmeztette az evezősöket, hogy 
evezzenek a partra s ahol ez a hullámverés 
miatt nem sikerült, olt a motorcsónakkal 
sietett a segítségükre.

Több mint 120 csónakot vontatott igy ki, 
közben kisebb-nagyobb balesetek történtek. 
.1 felcsapó hullámok a csónakok evezőit, 
evezőpadjait és a kirándulók holmijait el
sodorták. Többen a vízbe estek, azonban 
mindenkit sikerült kimenteni.

A vihar pusztítása vidéken
Szentes, junius 29.

Vasárnap délután hatalmas zivatar vonult cl 
Szentes és környéke felelt. A vihart félórás zá
poreső követte. A zivatar és az. eső sok helyen 
kiverte a kalászbál a buzaszemeket, amivel igen 
nagy károkat okozott. Kr cső késő estig sem 
állt el, miért is a megkezdett aratást néhány 
napra abba kell hagyni.

Baja, junius 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 

lése.) Baján is pusztított a vihar. A gyümölcsö
sökben és a véleményekben egyaránt nagy kárt 
lett. A becslések szerint a kár az össztermés 
nyolcvan százaléka. A város belterületén a ha
talmas vízmennyiség mint egv méter magasság
ban összegyűlve hömpölygőt! az utcákon és 
megbénította a forgalmai Sok helyütt házakat 
öntött cl a viz. Az elektromos áramszolgáltatást 
is tönkretette a felhőszakadás. A baja—komlói 
villamosfővezetékbe becsapott a villám.

Tíz embert halaira süllőit 
a villám

Belgrád, junius 29.
Szerbiában vasárnap ítéletidő pusztított s 

a sorozatos villámcsapások igen sok 
emberéletben lettek kárt.

Erdős József
ot rrtet Ml I rodó js közli, 
no ív te lelonszAms Junius!! R-t ói

1-125-58

Főleg a bolgár halárral szomszédos vidéke*  
ken dühöngött az égi háború s az eddigi 
becslések szerint legalább

tiz. parasztot sújtott halálra
a villámcsapás. A bolgár határ mentén fekvő 
Novoszelo városka közelében a villám meg
ölte az ottani szerb határőrség parancsno
kát, Zahár őrnagyot, aki éppen ellenőrző 
körúton volt.

Lezuhant egy repülőgép — 
négy hatolt

Newyork, junius 29.
Tömeges szerencsétlenségeket idézett elő 

a vihar vasárnap egv amerikai repülőpiknik 
során. Harminc amerikai repülőgép a reg
geli órákban pilótapiknikre indult a kanadai 
Montreal városkába, útközben azonban 

óriási vihar tűrt ki, 
úgy hogy a 30 gép közül csak 8 tudta el
érni Montrealt. Huszonnégy gép kényszer
leszállást hajtott végre,

egy gép pedig lezuhant.
A szerencsétlenség a Champlain-tó közelé
ben történt.

A gép négy gitasa szörnyethalt.
Két másik gép kényszerleszállás közben sú
lyosan megsérült és hét utas megsebesült.

A

fflouLin

nyílva ui 
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SZÍNHÁZ-MOZI

René Clair. u világhírű francia filmren
dező, aki jelenleg Korda Sándor vállalatá
nak egyik vezetője, hétfő délelőttre foglalta
tott magának szobát a Diiniipaloliíban; Pá
riából repül Pestre.

Adler Tibor, a népszerű és szimpatikus 
zongoraművész, szerdán délelőtt a IV. ke
rülni i anya könyvvezető-hivatalban házassá
got köt egy szép pesti elvált uriasszonnyal, 
dr. Breuer I.ászlónéval

Deák .Jenó mérnöknek, a Sl.ylus filmipari 
r. t. ügyvezető igazgatójának állagonf.’lűli 
háborús teljesítménye elismeréseképpen a 
kormányzó a lűzérszázadosi rendfokozatot 
adományozta.

A hétfői posta beszámolót hozott az Ope
raház elmúlt évadjának működéséről: a be
fejezett szezón díszeit regisztrálja ez a 
könyv, a sikerrel bemutatóit ujdonsűgokat 
és felújításokat ismerteti Markos László 
Igazgató.

Kómából jelentik, hogy Eltore l’elr dini 
neves olasz színművész meghall.

(iái Béla íilmiskolájának növendékei tegnap 
(ártották a Belvárosi Színházban vizsgadőadú- 
suknt és ott, mint kész színésznő mutatkozott 
lm a szép vöröshaju Keller Lili és Bárd Anny, 
Kugler Mária, Pintér llus, Bus Margit, Láng 
Bea, Horváth Ilona, Rajna Mária, Kelner Gusz
táv, Zcéry Géza kaplak sok tapsol.

A szürko taxi vezetőségo értesíti a n. é. 
közönséget, hogy f. év junius hó 28-tól 
kezdődőleg a régi öt nógyeH telefonszám 
megváltozik és ettől a naptól kezdődőleg 

a szürke taxi 
tolofonszóma: t

222222

TITKOS RANDEVÚ. Izgalmas kémfilmel mu
latott be a Metró és állapítsuk meg. hogy en
nél művészibb eszközökkel felépített kémfil
mcl aligha láttunk. A rendező még a humorról 
nem feledkezett meg, William Powell az egé
szen különleges tehetségű lihnsziiiész nagy
szerű alakilása ad különös értéket a Metró 
nv.iron bemutatott, de téli filmjének. — EGÖ 
HATÁROK. A nagy iramban meginduló len
gyel filmgyártás első jelentős filmje ez. amely 
a világháború szenvedéseit, borzalmait idézi. 
Felgyújtott faluk, lövészárkok. süvítő gráná
tok es robbanó srapnelek árnyékában harcol n 
lengyel nép szabadságáért. Az érdekes filmet 
a City. Omnia és a Capilol játssza.

SZÍNHÁZ A MOZIBAN. A Koyal Apollóban 
mindi n délelőtt színházi próbák folynak, szinte 
expressztempóban készítik elő a Szomorú csü- 
lörőtök — Vidám vasárnap c.imii tihnszkeccs 
színpadi jeleneteit. Gombasz.ögi Ella, Rálkai 
Márton, S/őnvi Lenke. Pataki Jenő (akit Gus- 
lav Fröhlieh utódjául emlegetnek i és Keleti 
László, a népszerű komikus, mulatságosnál 
mulatságosabb jelenetei egészítik ki azt a 
nagyszerű lilmrcvül, amelyet Harmatli Imre 
jrt és Lakner Arthur rendezett és amely a kö
zeli napokban kerül bemutatásra.

TELJES FILMET csináltak egy szkcccsből. 
A Rádiós filmszínházban rövidesen bemuta
tásra kerül a Forog nz idegen cimü film- 
szkcccs, amelynek főszerepeit Feleky Kandi, 
Hadó Sándor. Orosz Vilma és Koni/ós .Ind 
játsszak. A filmszkeccs teljesen készen állt, 
amikor a vállalkozók elhatározták, hogv mi
után a fihnrész annyira sikerült és a főszerep
lők más clfoglallsaguk folytán ősszel a kisebb 
vidéki városokba és kisebb pesti mozikba már 
nem tudnak < ljutni, a színpadi részt is filmre 
veszik föl. A Forog az idegen lehál a legújabb 
magyar filmvigjáték, amely elkészült.

A Budai Színkör
uj telefonszáma:

1-514-50

CSÁRDÁS
sikere változatlan

í. Gótfinészerepeiben Fedd fi Sári...
Nl-M TUDOM ELFELEJTENI azt a je

lenetet, amikor utoljára láttam színpadon 
szegény Góthnét, aki e héten olyan tra
gikus módon, forgószél gyorsasággal, raga
dott el közülünk a halál. Góthné utolsó 
szerepében halottakat búcsúzta
tott. A Vígszínház nagy halottad.. .4 negy
venéves jubileumra irt llunyady-egyfelvo- 
násosban könnyesen, megindult hangon 
beszélt Tanayról, Fenyvesyröl, Hegedűs 
Gyuláról, majd Varsányi Irénről Góthné, 
aki im, alighogy eljátszotta ezt a szerepét, 
már maga is a bucsuztalandók sorába ju
tott. Tragikus véletlen ez, nagy transzcen
dentális titok, ki tudja?...

Az élet azonban robog tovább kíméletle
nül és kegyetlenül. Keresztülgázol a hol
takon és még az emléket sem hagyja meg
pihenni a közelmúlt fájdalmában. „Szegény 
Ella pótolhatatlan vesztesége a Vígszínház-: 
nak" — jelentették ki, amikor mellbeütött I 
mindenkit a fájdalmas gyászhir, hiszen — 
mondogatták tovább a kíméletlenek, — „a 
Vígszínház két művészt vesztett egyszerre; 
a Góth-párl." Valóban Góth Sándor és fe
lesége csak együtt volt emlegethető azelőtt 
és magánéletüket valósággal klasszikus 
példaképpen állították a művészvilág ama 
fIrdaljai elé. akik Pesten hollywoodi mére
tekben és ideológiában házasodnak és el
válnak. A Góth házassági ikerpárt a legke 
gyctlenebb késsel operálta szét ugyan a 
hálái, de bármilyen nagy tisztelettel va
gyunk ebben a pillanatban Góth Sándor 
szinte letargikus fájdalma iránt, mégis két
ségbe kell vonnunk azt az állítást, hogy 
Góthné Kertész Ellával együtt a magyar 
színpadokról Góth Sándor is eltűnik. Góth 
Sándor talpig férfi és talpig művész. Hisz- 
sziik és bízunk abban, hogy az élet örök 
törvénye fog győzedelmeskedni Góth Sán
dor fájdalma felett is.

Ahogy első pilla- 
Molnárné náthán őszinte hittel

és Molnárné mondogatták, hogy
Góthné pótolhatatlan

2. Nyári pesti Baedecker;
Állapítsuk meg, hogy Budapest sohasem 

készült fel annyira a nyári szórakozásra, 
mint épp az idén, amikor úgyszólván min
den kiskapuban színház nyílik . . . Adjunk 
egy kis tájékoztatót a Pesten nyaraló pes
tieknek arról, amit a nyári Budapest szín
ház szerű szórakozásban ebben az idényben 
nyújt. Kezdjük talán a legujobbakkal.

.4 szombati remekül 
Pár is Budapesten sikerült ÚJSÁGÍRÓ- 

ez a csodarevü NAPON is megcsodál
ta a valóban interna- 

eionális publikum fiz Angol-parkban épült 
uj szabadtéri színpadot, amelyhez hasonló, 
eddig még sohasem volt Magyarországon és 
amelynek művészi megálmodásáért G a r a 
Zoltánt tüntessük ki elismerésünk Signum 
Laudisával. Amit színben, pompában, lát
ványosságban produkálni tud a francia re- 
viiszinpad, beleértve a Casino de Paris-t. 
vagy a Folies Bergeret, akár a Moulin Rou- 
get is, azt L ó ránt h Vilmos rendezői te
hetsége, söl ezen túlmenően zsenialitása 
idevarázsolta Budapestre. .4 görlök és boyok 
csak filmben látott felvonulásai, mesés gaz
dagság és szinorgia, háromnegyedórás száj
látó bámulásra készteti a publikumot, 
amely nem győz tapsolni a szőke, karcsú, 
bűbájos primadonnának, Fcnyvessy 
Évának, egy kibontakozó fiatal uj magyar 
tehetségnek, a rendkívül dekoratív D o- 
n á t li Ágnesnek, a boszorkányos tánca 
ifjú L a t a b á r Árpádnak és G a 11 a i Nán
dornak, a mulatságos Boros Gézának. 
I) é r i Hugónak. írjuk ide a tánctanár és 
kreátor nevét, C. z u d c I Ferencé!, (akiből 
meglátjuk, rövidesen lesz valaki) és a ze
nei vezetőnek, Linder Zoltánnak, nevét.

.4 régi Féld Matyi- 
Csavargólány revük helyén a volt 

a ligetben Budapesti, jelenleg Er
zsébetvárosi Színház

ban Erdélyi Mihálynak vidám, fordula
tos operettjét láttuk. .4 kis csavargóleány 
szerepét Dayka Margit játssza, ez a kivé
teles tehetségű színésznő, aki a nyári ope
rett általános értékét meghaladó művészet
tel mintázta meg figuráját. Hol drámai szí
nésznő, hol operetlszubrett, szóval all-round 
atlétája a színpadnak. Vele egysorban di
csérjük meg Somogyi Misit, az operett- 
színpad eme verhetetlen szubrettkomikáját, 
aki valóban életet varázsol oda, ahova be
lép. Gázon Gyula ellenállhatatlan humorral 
operettbuffoskodik, Szikiiig József pedig 
jelenti azt a jóizlésü és jóízű operethumort, 
amelyet már légen nélkülözünk. Tündéri a 
Bársony-Dajbukát-pár paraszt figurája,
igen kedves Bokor Mária és Vágó Mary alzi- 

a régi Vígszínház amúgy is megfogyatko
zott együttesében, a második vagy a har
madik percekben már ezen a ponton is 
győzedelmeskedni akar az élet. Itt maral
tunk — mondják a vigszinháziak — és 
dolgozni akarunk. Nézzünk tehát körül, 
ki az, aki Góthné elárvult szerepkörét a 
legalkalmasabbun töltheti be a Vígszínház
ban. Beszélik, hogy Gombaszögi Ella és 
Aczél Ilona között osztják meg a művészi 
feladatokat, melyek Collínéra vártak volna, 
de titokban tárgyalások indultak meg l'e- 
dák Sárival is, akinek im kinyílt a kapu 
újra a régi, diadalmas és forrón áhítozott 
Vígszínház felé. Fedák Sári sok éven ál 
tartott haragot a Vígszínházzal, különböző 
érzelmi és hiúsági szempontok miatt. Mi
után ugy az ügy érzelmi, mini hiúsági ré
szén Fedák Sári már túl van, megírhatjuk, 
hogy a nagy színésznő önkéntes száműze
tésének a Vígszínházból annakidején, ha ■ 
nem is közvetlenül, de Molnár Ferenc volt 
az oka, illetve az írót százszázalékosan 
képviselő Jób Dániel. Azóta elmúllak a 
dolgok. Könnyen lehetséges, hogy a jövő 
évben olyan kiosztása is lesz a Vígszínház
nak, amikor két Molnár-feleség játszik 
egyszerre, írjuk időrendi sorrendben: Fe
dák Sári és Darvas Lili de ha tovább kom
binálunk, könnyen lehetséges, hogy a leg
első Molnár-feleség, Vészi Margit írja a 
kritikát róluk a külföld nagy lapjaiba.

AZON A PONTON azonban, ami Góthné 
pótolhatását illeti, halványan el lent mon
dunk. Igenis, pótolhatatlan Góthné, mert 
mind a három művésznő, akit szerepkö
rére kombinálnak, — más. Mint ahogyan 
nem találták meg Tanay Frigyes, Fcnyvesy 
Emil, Hegedűs Gyula, vagy akár Varsányi 
Irén utódját sem, az a hely, amelyet Góth
né töltölt be a Vígszínház együttesében, 
bizony üresen marad ..,

revük, operettek!
kilósa, utolsónak Írjuk, de első helyet ér
demelne, Békássy István jómegjelencsü 
és emberi bonvivánfigurája. Mindent össze
véve, a ligetben siker van.

Találunk nyári opc- 
Madame Bajazzo reléit hűt lépésre az 

a köszinházban Operától, a Kamara- 
szinhá n is, amely 

egy lelkes színházbarát vállalkozásában im 
nyárra megnyitotta kapuit és hétfőn este 
már főpróbán bemutatta Kardos Andor. 
Harmatli Imre és Földes Ferenc M a d a m e 
Bajazzo cimü operettjét. .4 darab mu
latságos és érdekes, az előadást azonban 
kissé készületlcnnck találtuk, de ezen talán 
még segítenek. .4 darab vezető szerepeit a 
fiattá és igen tehetséges László Lola, a jó- 
hangú Bánky Baba és a pompás szerepé
ben ismét ragyogó Kertész Gábor játsszák 
Sok szerencsét hozzá.

DE FOLYTATJUK .4 BAEDECKEHT 
Budán jó lesz elővételben váltani a jegyet, 
mert a „Csárdás" például vasárnap este 
kánikulában is nemcsak pótszékkel ment, 
hanem kél-háromszáz ember csalódottan, 
jegy nélkül ment cl a pénztártól, elvesztve 
azt a ragyogó aperitifet, amelyet ti későbbi 
uborkasalátás, fiatallibás vacsorához egy jó 
szórakozásban eltöltött este nyújthat. Re
mekül megy a Fővárosi Nagycirkusz is Fé
nyes bátyánk vállalkozásában, ahol Aris 
professzornak tapsolnak sokat.

Sajnos, egyelőre két nyári produkció 
szüntette be előadásait, a szigeti Polo rc- 
vüje, amely valóban jobb sorsot érdemelt 
és a Királyszinházi Szilveszter Schaffer vál
lalkozás. No majd jönnek helyébe ujjak.

3. Ez történt még a héten
AZ A FELJELENTÉS, amelyet a Budai 

Színkör ügyvitele ellen adtak be a zené
szek a rendőrségen, egyelőre semmiféle 
hivatalos akciót nem eredményezett. .4 
Budai Színkör zárgondnoka és bérlői még 
nem kaptak idézést a rendőrségre, hogy 
kihallgassák őket, valóban történt-e hitel- 
sértés a színház ötéves ügyvitelében, amely
ről különben a következő felvilágosítást 
kaptuk:

— Ez a feljelentés enyhén szólva csak 
bosszú müve lehet, hiszen a zenészek zár
gondnoka, dr. B c r g c r Károly ül a szín
ház igazgatói székében éppen a zenészek 
kérésére. Minden évben a zenészek aláír
ták az elszámolást, amelyet rendben talál
tak és amelyet bírói Ítélettel állapítottak 
meg helyesnek. Többet az egész ügyről 
nem is érdemes mondani.

Szombaton délután 
Eldőlt aláírta szerződésit
két színház sorsa B á rdos Arthur, a

Fő város, i Opcrcttszin- 
ház uj igazgatója. Szerződése szerint kor
látlan hatalommal és ami még fontosabb, 
szinte korlátlan pénzmennyiséggel rendel
kezik az uj színház. ügyvitelében. Remél
jük, ezzel az Operettszinház sokat hánya
tott sorsa végre nyugvópontra fog jutni. A 
bérleti szerződés aláírása azonban nem 
ment a legsimábban Bárdos részéről. Egy 
kis nézeteltérést kellett tisztáznia társá
val, a Belvárosi Színház másik igazgatójá
val, Hermán Richárddal, aki a Fővárosi 
Opercttszinházlmn nem vesz részt. Bárdos 
ragaszkodott ahhoz, hogy a Belvárosi Szín
ház társulatát is foglalkoztassa az Operett- 
színházban, Hermán Richárd ebbe nem 
akart beleegyezni azzal, hogy a „konkur- 
renciát nem támogathatja társulatánál. .4 
differenciál; azonban békésen megoldód
lak.

.4 MÁSIK SZÍNHÁZ! VÁLLALKOZÁS, 
amelyet perfektuáltál;, a Kamara Színház-’, 
amely most végleg Korhűig Gézáé lelt. I 
színházra, amelynek tavalyi szezonja nem 
a legszerencsésebben végződött, három 
ajánlat érkezett: Marion Sándoré. Bálint 
Lajosé, valamint dr. Torday Olló jegy
irodatulajdonosé. .1 bérletet azonban a 
kultuszminiszter a tavalyi bérlőnek, Kor- 
butynak adta.

Ha politikusaink éle- 
Szobrot kapott fűkben elég gyakran 

Heltai Jenő kapnak szobrot, író
ink eddig nem igen 

dicsekedhettek hasonló megbecsüléssel. 
Heltai Jenő azonban kivétel. .4 Néma le
vente századik előadása ulán a Magyar 
Színház igazgatósága nagy vacsorái adott 
szombatön a Fészek klubban, ahol több 
mini kétszázan jelentek meg, ünnepelve 
Bajor Gizit és a Néma levente nagyszerű 
szereplőgárdáját, de elsősorban Heltai Je
nőt. Werilieimer Elemér igazgató formás 
felköszöntői mondáit az irfra, aki meg
mutatta, hogy az irodalommal lehet a leg
nagyobb kasszasikert elérni! Ezután kö
vetkezett az estély cluja, amelyről senki 
sem tudott előre, leleplezték a Fészekben- 
Heltai Jenő bronzszobrát, amelyet Lámi 
Dezső szobrászművész alkotott remekbe. 
A Magyar Színház gavallériája lelte lehe
tővé a szobor és annak az ünnepélyes szép 
pillanatnak megszületését, amely őszinte 
örömkönnyeket csal a jelenlévők szemébe. 

PRO DOMO. Végül egy bejelentést e ro
vat írójáról, al;i három hétre leteszi a tol
lat és nyári pihenőre utazik.

A Budai Színkör összes 
jegyszedöií kihallották 
nelí eítíiní bifJiáns- 
melltíiie ügyében

Vasárnap és hétfőn ujahb érdekes c-cménscl 
voltak annak a rejtélyes ékszeélopásnak, amely 
a Budai Színkör előadása illán történt. 5: 
gyén Tibor ismert pesti bankár bejclentelle a 
rendőrségen, hogv amikor feleségével együü a 
Budai Színkör előadásáról eltávozott,

elliint Sz.ögyénné többezer pengőt érő drá
gakövekkel kirakott nieílliijc.

Vasárnap beidézték a főkapitányságra Sz<>- 
gyén Tibor bankárt és feleségét Siöf/yénék 
dé egész sereg fényképet lettek s megkérdez
ték tőlük, hogy a Budai Színkör 'előadásán 
nem látlak-e ‘Űzök közül valakit, akiket ezek 
a fényképek ábrázolnak.

A Szögyén-házaspár több mint száz fény
képet nézett végig, az össze*  hírhedt pesti 

zsebmehzők, tolvajok fényképeit.
De egyik fotográfiában som ismerték fel azt, 
aki az előadás alatt vagy az előadás ulán a kö
zeliikben lelt volna s akit a lolvajlással gya
núsíthatnának.

Mielőtt Szögijén Tibor eltávozott a rendőr
ségről, igy fordult a rcndőrlisztókhez:

— Lehet, hogy a inelllü elveszett s a meg
találója most nem mert jelentkezni, mert all d 
fél, hogy lecsukják. Hogyan lehetne ezen segí
teni?

— Ha tényleg elveszett volna a inelllü s nem 
lopták volna el, a megtaláló már rég jelent1. - 
zett volna, igy azonban azt kell feltételezni, 
hogy lopás történt s a nyomozást ezirányb.ui 
kell folytatni, — mondották a rendőrségen.

Vasárnap és hétfőn
a főkapitányság detektivjei kiszálllak a Bu
dai Szinkürhen s Itt az előadás megkezdése 
előtt kihallgatták uz összes Jegyszedőket! 
nem tudnuk-c valamit a nngyértékü ékszer

ről.
A jegyszedők azonban semmiféle pozitív nyo
mot nem szolgáltattak



Budapest. 1936 jnnliu 30. HÉTFŐI NAPLŐ 9

Háromszor tört be 
ugyanazon helyre 

a betörő
Záporeső, zivatar

A Meteorológiai Inté
zet jelenti: Hazánkban 
különösen az ország 
déli részén voltak futó
záporok és zivatarok. 
Budapesten hétfőn dél
ben a hőmérséklet 28 
Celsius fok, a tenger
szintre átszámított lég

nyomás 761 milliméter, alig változik.
Várható időjárás a következő 21 órára: 

Gyenge északi-északkeleti szél. Egyes helye
kén záporeső vagy zivatar. A hőmérséklet 
nem változik lényegesen.

_ winchkler Rómába érkezett. 
Winchkler István kereskedelemügyi minisz
ter vasárnap 19 óra 15 perckor Rómába ér
kezett.

__ Országos fül- és gégeorvosi összejöve
tel Debrecenben. Az ország fül- és gégeor- 
vosui vasárnap tartották Debrecenben ezévi 
tudományos összejövetelüket, dr. Vcrzár 
Gyula egyetemi tanár elnöklésével. Az. ér
tekezleten, amelyen a környező államok or
vosai Is nagy számmal veitek részt, dr. 
//eisc/i/nann László főorvos és dr. vitéz 
Tátraallyay Wein Zoltán tartott előadást. A 
tudományos üléssel kapcsolatos közgyűlé
sen az egyesület jövő évi elnökévé dr. Rejtő 
Sándor egyetemi tanárt választották meg. 
Az orvosok hétfőn a Hortobágyra rándultak 
ki.

— Elfogta a betörőjét. Britek Ferenc dr. mi
niszteri fogalmazó héttőre virradóra hazafelé 
tartott a Pestújhely, Serényi János-utca 12. 
szám alatt lévő villalakásába. Mikor villája 
kertjének zárjába helyezte a kulcsot, abban a 
pillanatban lépett ki a kert közepén épült villa 
ablakából egy ember, hátán nagy batyuval. A 
fogalmazó) rákiáltott, majd üldözőbe vette. Si
került is elfognia a betörőt, akit maga vitt be 
a rendőrségre. Itt kiderült, hogy a betörő 
Gyurika Simon 32 éves hentessegéd. Letartóz
tatták.

_  A Turul Szövetség plakátpályázata. A Tu
rul Szövetség az augusztus 15-én induló Ma
gyar Egészség Vonatának és a szeptember vé
gén megrendezendő Magyar Föld hetének pro
pagálására plakátpályzalot hirdet. Felvilágosí
tás: Petőfi Sándor-utca 9.

— KUTBAZUHANT ÉS MEGFULLADT EGY 
HÁROMÉVES KISFIÚ. Csapi/ János prónay- 
falvai gazdálkodói háromesztendős fiacskája 
játék közben felkapaszkodott az. udvaron levő 
kút kávájára, ahonnan a többméter mély kútba 
zuhant. Mire szülei rátaláltak, már meghalt.

— Halálos zuhanás a létráról. Somogyi Já
nos (>0 éves ácsmester Révfülöpön Kovács 
Györgynél dolgozott egy építkezésnél. .4 ma
gas épületre létrán akart felmenni, megcsúszott 
és a magasból a földre zuhant. Csigolyatöréssel 
szállították a tapolcai kórházba, ahol néhány 
órai szenvedés után meghalt.

— Váratlan nyugdíjazás Mezőtúron. A Köz 
érdekeltségek Felügyelő Hatóságának bizott
sága most fejezte be vizsgálatát Mezőtúron. Az 
eredményről eddig még jelentést nem adtak 
ki. Tóth Béla föszámvevő váratlanul beadta 
nyugdíjazási kérvényéi.

— Hadirokkantuk zászlószentelése Kiskun
félegyházán. A Hadirokkantok Országos Nem
zeti Szövetségének kiskunfélegyházi csoportja 
nagy ünnepség keretében szentelte fel zászló
ját vasárnap. A zászlószenlelési ünnepségen 
megjelent József királyi herceg is, aki inagas- 
szárnyalásu ünnepi beszédet mondotl.A zászló- 
anyai lisztet özvegy Móra Ferencné töltötte be.

— A Drogista Ifjak Egyesülete országos 
gyűlése. A Drogista Ifjak Egyesülete, mint az 
alkalmazónak érdekvédelmi szervezete, folyó 
hó 25-iki taggyűlésén foglalkozott a 21.000/ 
1930 K. M. szánni uj drogista rendeletnek a 
2. g. 1. pontja, valamint az 1930. évi VII. t. c. 
1 8-ában foglalt sérelmekkel és elhatározta, 
hogv n sérelmek tárgyalására, s azok ellen 
valói tiltakozás céljából, julius hó 8-án, csütör
tökön este 8 órakor országos gyűlésre hívja 
össze az ország összes drogista alkalmazottait.

- Százezer schillinges síkkaszlót keres 
Budapesten a bécsi rendőrség. ' asárnap 
rádiógram érkezett a bécsi rendőrigaz.gató- 
ságlől, amelyben közük, hogy olt százezer 
schillinget sikkasztott és autón Magyar
ország felé jött Krcininger Salamon 30eves 
könyvelő. lengyel állampolgár. Autójának 
rendszáma A. 10.409. és a soílőr neve O.r- 
horn Dávid, ugyancsak 30 éves soílőr, aki 
szintén lengyel állampolgár.

JM A!7pA7IA Közvetlen n tenRerparton. ■ 
SJ r-iJSÖfAfcSJA QrvoHi diéták, napos terraszok. M 
S árnyas park, lutányos paiisálámk. Salát strnnd M 
n d'jtnlanul. Felvilágosítás: llrltannla-azallo- MB 
Ü dóban, d. e. 11— ;»-ir. lei. 2U-Ö-4B. d

— Két hét a napsugarán Tisza pariján. Ideá
lis nyaralási lehetőséget teremt a fenti elmen 
most forgalomba hozott ellátásos jegvfüzel. Az 
ÍBI SZ eme legújabb akciója kitűnő ellátást es 
szállást, fürdőzési, kirándulási lehetőséget biz
tosit, 33%-os (4 heti tartózkodás esetén 50%-os) 
'asuti kedvezményt nyújt a MÁV vonalni.i. A 
jegyfüzet ára mindössze 80— pengő, mely ősz- 
szeg a borravalókat is fedezi, sőt a szabadtéri 
játékok kedvezményes megtekintését is lehe
tővé teszi. E füzet a MÁV hivatalos Menetjegy
irodáiban kapható.

Sallay Jenő magánzó Pozsonyi-ut 36. szám 
alatti lakásába három hónappal ezelőtt 
tek és onnan mintegy

tizenötezer pengő értékű szőnyegei 
ékszert zsákmányoltuk.

A betörés után három héttel Sallay Jenő 
felé arra ébredi, hogy a hálószoba melletti 
szobában valaki motoszkál. Sallay kinyitotta 
az ajtót s rémülten látta, hogy egy ember a 
szekrényeiből rakosgatja ki a ruhákat.

— Könyörüljön meg rajtam, uram — estie
kéit a betörő —, állástalan magántisztviselő 
vagyok és azért törtem ide be, hogy beteg fele
ségemnek gyógyszert tudjak venni az igy szer
zett pénzen.

Sallay szive megesett a betörőn, útjára 
gedte, sőt

öt pengő készpénzt is adott neki.
A kél betörésen okulva, Sallay kettő.1 
heim-zárat szereltetett lakásának ajlajá

Hétfőn hajnalban azután újra be 
törni Sallay lakásába. A Wcrlhcim-zárakkal 
azonban a betörő nem boldogult, erre a padlá
son át falbontással akart a halódik emeleti 
lakásba behatolni.

A betörő a szürkületben javában véste a falat, 
amikor éppen hazatért a házba Heim Jenő dr. 

aki a gyanús neszre felfigyelt és 
i földszintre, szólt a házmesternek, 

rendőrt hivott .
A rendőr lefogta a tétlenért betörőt, akiről 

kiderült, hogy Szegedi György, 38 éves sofför 
és most

harmadszor akart betörni Sallayhoz.
Közben előkerült Sallay Jenő is, aki azonnal 
felismerte a betörőben azt, akinek annakidején 
öt pengőt adott. Szegedi Györgyöt letartóztat
ták. Most azl kutatják, hogy a Snllay-féle be
töréseken kívül még hány betörést követeit el.

25-é
A nyári szünet alatt a halaszthatatlan 

ügyeket Márton Sándor dr. tör- 
biró tanácsa fogja tárgyalni, 
két szüneli egyesbiró is lesz. A 
törvényszéken Márton Albert dr. 

a és egy egyesbiró tár-

— Nyári iigybeosztás a törvényszéken. A 
budapesti büntetőtörvényszéken c bét vé
gén kezdődik és augusztus közepéig tart a 
nyári szünet. A valutaügyeket tárgyaló 
Horváth-tanács azonban júliusban még tár
gyal s csak julius 25-én kezdi meg szaba 1-

és sürgős 
venyszéki 
Ezenkívül 
pestvidéki 
tanácselnök tanácsa 
gyal a szünet alatt.

— Közmunkát követelnek a debreceni építő
iparosok. Vasárnap nagygyűlést tartottak Deb
recenben az építőiparosok Tóth l.ajos elnök
lete alatt. Követelték, hogy Debrecenben in
dítsanak nagyobbszabásu közmunkákat. E 
érdekében feliratot is küldenek a kor

— Agyonütött a villanyoszlop egy 
Derecskén vasárnap nagy vihar 
kidöntött egy villanyoszlopot, ai 
ütötte Börcsök Erzsébet 13 éves

— Szénné égett egy autó) hat uta.su. link 
resti jelentés szerint egy gépkocsi fél 
következtében utszéli fának szaladt és 
törött. Benzinrobbanás folytán a kocsi 
utasa szénné égett.

— A 32-esek hajókirándulása. A volt 32 es 
budapesti háziezred bajtársi egyesülete julius 
l2-én zenés különhajóval hajókirándulást ren
dez Nógrádverőcére. A hajó 8 óra 30 perckor 
indul az Eötvös-lérről. (Jegyek kaphatók: Bu
dapest, VII.. Thököly-ut 29.)

— A Magyar Légiforgalmi Rt. uj repülő
gépei. Julius elsején a Gudapcst—Wien — 
Salzburg—zürichi légi utón, az úgynevezett 
alpesi expresszvonalon kél uj gépel állít be 
a MALERT. A két dessaui Junkers hatal
mas, ezüstszínű, hárommoloros 
gép, amely három motorjával 
maximálisan 285 kilométert

egyfedelű 
óránkint 

...... .... ................... «<id megtenni,
17 utast és 3 főnyi személyzetet szállít. Ot 
órára elegendő üzemanyagot képes vinni, 
igy Budapesttől Párisig leszállás nélkül tud 
repülni. 

„Lidö" stx elegáns 
nyári férfiöltöny 

pcliclykönnyU szövetanyagból, 
amely nem gyUrödlk. Kellemes vi
selet, rendelhető mérték szerint 
kétszeri próbával 35 pengőért. 
László urlsznbó, Józsei-körut 45.

I. emelet.

— A Frencli Élne megismétli 
kívüli sikerű, kivételesen gazdag programmal 
rendezeti társas luxusutazásait a Spizlbergákra 
és a Balti tengerre. A francia óceánjárók pá
ratlan konyhája, legtökéletesebb komfortja — 
az utazás kényelmének és élvezeteinek maxi
mumát szolgáltatják. - Le Havrc és Netv- 
York között nz idén a tengeri óriások óriása, 
a 83.300 tonnás Normandie bonyolít le hihe
tetlen arányokban forgalmai, amely — mint 
köztudomású. — már első newyorki utján 4 
napos és 3 órás menetidővel döntötte meg a 
tengeri gyorsaság világrekordját s megmaradt 
a világ legnagyobb és leggyorsabb tengeri ko
losszusának.

— Befejező főzőelőadúsok A nyári szünet 
előtt, e heten csütörtökön és pénteken (julius 
2-án és 3-án) délelőli JÍ-IO órai kezdettel tart
ják az elektromos kiállításon. Honvéd ucca 
22. szám alatt a befejező kél főzőbemiitalól. 
Viilnmos-készillékck ismertetése. gyümölcs 
befőzés. A kiállítás egész nyáron reggel 8-tól 
délután 3 óráig egyfolytában nyitva van. 
villamos-készülékek díjtalan bemutatása, 
núcsadús.

uta.su
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A Hétfői Napió
uj teteíonszámaí 

hétköznap és vasárnap déli 12 óráig: 
1.308*96,

vasárnap délután 1 órútái: 1 100-43 és 
1-245-81,

vasárnap délután lél 5 órától kezdve 
lapzártáig 1-1C0-42, 1-100-43, 1-100-44 

és 1-245-81.

ÍT

Gsongrád, junius 29.
(A II él fői Napló tudósítójának telefon- 

jelenléte.) Halálos szerelmi dráma tartja 
izgalomban C.songrád városát Lovas János 
25 éves csongrádi fiatalember esett a sze
relmi dráma áldozatául.

Lovast egyik barátja: Németh Ferenc
28 éves fiatalember ölte meg szerelem

féltésből.
Esztendőkre nyúlnak vissza a szerelmi 

dráma előzményei. Evek előtt történi, hogy 
Németh Ferenc eljegyezte egy gazdálkodó 
szép fiatal leányát, Hajdú Piroskát. A fia
talok azt tervezték, hogy ebben az eszten
dőben egybekelnek.

Pár héttel ezelőtt Németh a leánynak be
mutatta egyik jóbaráfját: Lovas Jánost. 
Lovas udvarolni kezdett Hajdú Piroskának 
s a leány ,‘./.Ívesen is fogadta az udvarlást 
Már ugylátszoll, hogy felbontja jcgycsségét 
Némethiéi. Vasárnap délután

Lovas a leánnyal sétára indult.
Estefelét a fiatalember hazakisérte a leányt 
lakására. Hajdú Piroska szüleinek háza 
előtt pár percig beszélgetlek a fiatalok, 
amikor odalépett Németh és

Mérnökök vándorgyűlése Pécsett. A 
Magyar Mérnök- és fipitész Egylet, a Városi 
Mérnökök Országos Szövetségével együtt 
vasárnap országos váiidorgyülé I tartott Pé
csett. Wéilder Gyula műegyetemi tanár el- 
nőklésvvel. A vándorgyűlésen több előadás 
hangzott el. Délbe n a pécsi Katolikus Kör
ben diszebéd volt, amelyen vili z Felneliázy 
Aulai ipariigyi államtitkár a magyar mér
nöki alkotás eredményeiről beszélt.

— Heten mérgezték meg magukat a két 
ünnepnapon. A kellős ünnepnapon csak
nem kivétel nélkül méreggel akarlak meg
válni az élelüktől azok, akik önként keres
ték a halált. Kiss József törökbálinti lakos 
a Nemzeti Színház chili mérgezte meg ma
ga!, Takács K dalin cseléilleáiiy az Aréná
id és Thököly-ill sarkán ivóit mérget, 
Schulztouhl Lászloné 23 éves háztartási al
kalmazón a Szállás ul< a II. számú házbin 
ürilelt méregpoharai, Kremlin Róza 25 éves 
takarítónő a Karpfenslcin-ulca 25. számú 
házban mérgezte meg magát, mig Neumann 
Imre Szabolcs -uh a 23. szánni ház elő'l 
akart méreg segítségével meghalni, l'gyin 
csak mérget ivóit Cserba György 28 éves 
kőinives is, aki a Széli Káhnán-leren kö
vette el teltét. Szalui Krisztina, az Ildikó
idra 22. szánni házban mérgezte meg ma
gái, de teltét megbánta és szólt eg.v járóke
lőnek. aki a mentőket értesítette. Vala- 
mcnnyiökel a Rókusba szállilollák.

— Házasság. Márkosfalvi Kotsis Edit, 
márkosfalvi Kotsis Miklós dr. kir. ügyész
ségi alelnök leánya és Nagy Sándor vasár
nap este tartották esküvőjüket a Szt. Do
monkos Rend Thököly-uli templomában.

— Kifosztották egy tanár kispesti villáját. 
Hétfőre virradó éjszaka betörök jártak l’rci- 
sláger Sándor székesfővárosi tanár kispesti 
Szigliget utca 39. sz. alatt lévő villájában. A 
betörök mintegy ezer pengő értékű ékszert és 
más ingóságokat vittek magukkal. Érdekes, 
hogy Prclsingcr tanár vérebet tart a villájá
ba r. de ez sem tudta megakadályozni a betö
rést.

— Tűz n I.ipát boridon. 11< Iföli este a Lipól- 
körül 3. szánni házon egy reklámtábla kigyul
ladt. Nagv riadalom keletkezeti, azonban a 
helyszínre kivonult központi és V. kerületi lüz- 
ör-ég a tüzet hamarosan eloltotta.

Szíven lőtte magái eg.v egyetemi hall- 
gató (lobi István 27 éves dombóvári köz
gazdasági egyetemi hallgató szivén lőtte 
magát. A lövés halálos volt. Búcsúlevele sze
rint leltél nagyfokú idegessége miatt kö- 
\< Ite el.

— Megverte a tétlenért betörő. Xsidai Fe éne 
háztulajdonos aki a Kanizsai utca 3/b. szám 
alatt lakik, vasárnap késő este tért haza laká
sába. Amikor kinyitotta az ajtót, egy embert 
talált magával szemben, aki egy nagy batyu
val éppen távozóban volt. Zsidai rálámadl a 
rablóra, aki azonban leütötte. Szerencsére Zsi
dai magához, tért rövidesen, kiáltozni kezd lt. 
mire a járókelők elfogták támadóját, l'ongor 
Ignác 25 éves napszámost. Rablás büntette cí
mén letartóztatták.

— Átvette hivatalul Szolnok város uj 
mcgyehlztoNii. Madarász Adorján volt or 
szággyülcsi képviselő, nyugalmazott főszol
gabíró, átvette Szolnok város ügyeinek in
tézéséi az eddig olt miiködöll Vályú Gyulá
tól. akit kineveztek az. állami számszékhez 
és most elsején foglalja el hivatalát. Vályú 
(■villát a város tisztikara és közönségé ne
vében ünnepélyesen hiiesiizlallák el.

— A/, Idegenforgalom hatalmas fellendülése a 
legszembetűnőbben a Belvárosban és főleg a 
Pelöli Sándor uccábaii, a Szűcs és Márkus di
vatház kirakatai előtt vehető észre, ahol a kül
földi és budapesti hölgyközönség figyelmét kü
lönösen megragadják az eredeti francia imprimé 
selymek, ruhává szítak és gyapjúszövetek, ame
lyeket most meglepő öleséi árakon kínál vevői
nek a megbízhatóságáról és szolidságáról ismert 
5riíca és Márkus divatház.

Mi lesz júliys 5-én?
Ma már mindenki tudja, hogy ezen a napon zajlik le a

MÉSZ és a 8 Órai Pjjság
kötöi rondezós ébon az ezévi hagyó in Ányos

I III—...................... I j
•vazőa 61 mótoros verseny.

&e<zíwaícz Metszek, imíMawa/c. Muezzclek !

Két fiatalember halálos 
késpárbaga Csoo^rá^oi®

METROPOLE
tetefonszáma:

szöveteinkből
legdivatosabb

remek szabással, két próbával
VERSEruYSS-ABÖSÁO, VII., ROTTENBILLER-UTCA 4/a, I. emelet

érdekessége, 
tekintettel a 

hogy 
•’j-

— ELRABOLTÁK FGY PATIKA MEBEG- 
KESZLETET. Debrecenben, a Hatvani
utcában lévő .Sós-gyógyszertárba a hétfőre 
virradó éjjel ismeretlen lettesek betörlek és 
a patika egész méregkészletét elrabolták. 
Megfúrták a páncélszekrényt is, de az ott 
lévő pénzhez és ékszerekhez nem nyúltak, 
ugvlátszik abban is mérget kereslek. A rej
télyes betörés ügyében erélyes nyomozás 
indult.

— Kecskémet város polgármestere ké
relme az ország közönségéhez. Víg aratók 
dalától hangos a kecskeméti halár. Barack
fák százezrei csengő teher alatt hajlanak 
aranyhomokunkra. ígéretes nyár köszöntött 
reánk. Nehéz csapásainkból felemelkedve, 
már reménnyel tekintünk az Ég felé, 
esztendő szenvedései és nélkülözései 
'ütöttünk ide. A hossza hónapok lassú per- 
gését csak panaszlnlan ajka népünk mun
kájának üteme gyorsította. Évtizedek óta 
nem volt ez az ütem soha ilyen kitartó és 
teremtő. Igy a kecskeméti nép számára a 
sorscsapás csak újabb fejlődés útját nyi
totta meg.

Ennek bizonyságát kívánjuk az idei Ili- 
rös Hetünkön az ország elé tárni. Szives sze
leteltél várom és hívom a Hétfői Napló ér
demes olvasóközönségét a „Hirös város“-ba 
a I. évi julius 11—19. napjain 
rös-I létre.

— Budapest éjjeli életének 
A nagy idegenforgalomra való 
Móniin Hongé vezetősége elhatározta, I 
külön érdekességgel lepi meg Budapest 
szakai életét: uj műsorral nyitva tartja ka
puit. Az egyetlen a város belsejében lévő 
mulató hűtött nézőtérrel és szerzációs pro
dukciókkal várja látogatóit.

'Több százezer schillinget sikkasztot
tak az ausztriai Piek-szalámi gyárban. A 
Becs melletti Erlaaban van a /b'cA-féle sza
lámigyár osztrák telepe. Felfedezték, hogy 
a gyár könyvelője. Hreinzl Salamon több 
százezer schillinget sikkasztott oly módon, 
hogy behajtott számlákat és azokat hamis 
helégek alapján könyvelte el. A sikkasztó 
főkönyvelő Svájcba szökött. Európaszcrte 
körözik.

— Felhívjuk olvasóink 
Sándor -10 éves ur 
■15.), akit mindenki 
kereshet fel, mert szakkép 
készít legdivatosabb 
után remek szabással 40 pengőért férflruhút.

— Tavaszi dlvatszövetből mérték után 35 
pengőért reinekszabásu férfiöltönyt vagy felöl
tői készít kél próbával a Versenyszabóság, VIL. 
Rottenbiller-utca 4/o. I. emelet.

figyelmét László 
1'isz.abóságára (József-körül 

a legnagyobb bizalommal 
pzetl munkásokkal 

nyári szövetekből mérték

BlKMWA'Jgri' 

szemrehányásokat tett a leánynak: 
miért mutatkozik szívesebben Lovassal, 

mint vele.
A leány anélkül, hogy válaszolt volna, be
rohant a szülei házába, a kél fiatalember pe
dig rövid, éles, heves szóváltás után cf/y- 
mrfsnoÁ- rontott. Előbb boxerrel verekedtek, 
majd Németh előrántotta zsebkését, Lovas 
is kést fogott támadójára. Az izgalmas kés
párbaj során Németh

többször beJeszur! Lovasba, aki össze
esett.

A következő percben Németh Ferenc ma
gából kikelve kiabálni kezdett-

— Segítség!... Megöltem a barátomat! . 
Fogjanak el!. ..

A kiáltozásra a szomszédos házakból ki
rohantak az emberek, akik Némethet a ka
pitányságra kisérték. Közben Lovast kór
házba szállilollák,

de már segíteni nem tudtak rajta. Meg
állapították, hogy az egyik hésszrrás 

szivén hatolt keresztüli és meghalt.
Németh Ferencet hétfőn előzetes letartóz

tatásba helyezték, Lovas holttestét pedig 
kedden boncolják fel.

— örmény katolikus istentisztelet a Ba
zilikában. Vasárnap délelőlt a Bazilikában 
nem mindennapi misét mondottak. A buda
pesti örmény egyházközség tartott isten
tiszteletet. A fővárosban élő örmények most 
ünnepelték a védőszentjüket, világositó 
Szent Gergelyt és az örmény bibliafordiló- 
nak 1500 éves évfordulóját. A kettős ünnep 
alkalmával a templom hajóját zsúfolásig 
megtöltötték az örmény katolikusok, akik 
között sokan voltak olyanok, akik az ázsiai 
örménymészárlások idején menekültek Bu
dapestre. Dr. P. Fungutz Antal végezte az 
örményritusu misét, Komor Béla hittanár 
tartotta a szentbeszédet, amelyet az örmény 
egyház előkelőségei hallgatlak végig. So
raikban olt volt Ovedik Félix, a budapesti 
büntető járásbíróság köztiszteletben álló 
elnöke és Simay Gyula táblai tanácselnök. 
Ott volt még mint vendég Griegcr Miklós 
'legitimista politikus is.

— Egy nyugalmazott államtitkár hirtelen 
halála. Hétfőn hajnalban a Somlói-ut 11. 
szám alatti lakásán halva találták dr. Fritz 
Kálmán 64 éves nyugalmazott helyettes ál
lamtitkárt. A holttest különös fekvése miatt 
a tisztifőorvos boncolást rendelt el.

— Kerékprirtrlptik Ausztriába. Kerékpárosok, 
akik Ausztriába szándékoznak kirándulni, az 
Osztrák Forgalmi Iroda helyiségében (VI., And- 
rássy-ut 28) működő Magyar-Osztrák Alpesi 
Egyesületnél kiválthatják a kerékpártriptiket, 
melynek felmutatása mellett nem kell a halá
ron a vámösszeget letétbe helyezni. Ugyanott 
kajaktriptikek is válthatók.

— Agyonlőtte feleséget, majd öngyilkos 
lett egy tanító. Victorin Antal szaktanító bé
csi lakására vasárnap este későn jött haza. 
Felesége szemrehányásokat tett neki, mire 
a tanilő revolvert rántott, szivenlőtte az asz- 
szonyt, majd öngyilkos lett. Mindketten 
azonnal meghaltak.

— Mojzes János átvette mandátumát. Dr. 
Mojzes János, a nagybaracskai kerület kép
viselője hétfőn vette át mandátumát. Az 
átadási aktushoz nagy tömeg gyűlt össz.e. 
Didin Jenő és Kiéin Antal szólaltak fel a 
m a r J á tu m á t a (1 ási gyűlésen.

— Debrecen közelében meggyilkoltak egy 
gazdálkodót. Hétfőn este Debrecenbe jelen
tés érkezett, hogy Szent peterszeg községben 
holtan találták lllisz Bálint gazdálkodót. 
Debrecenből vizsgálóbíró ment a közeli köz
ségbe. hogy a nyomozást vezesse.

— Leugrott a második emeletről, az elsőn 
tiinnakadt. Miklós Istvánná 25 éves varrónő 
Sándor-utca 30. számú ház második emeletéről 
leugrott. A lendület következtében azonban az. 
első emelet rácsán fennakadt. A szerencsés ön
gyilkos jelöltet a mentők könnyű sérülésekkel 
szállították a Rókus-kórházba.

— l’jra megnyílt az. alpesi Caslno a Scmmc- 
ringen. A seniineringi Grand Hotel Pannhaus 
termeiben berendezett alpesi Cqsinóban julius 
elsejétől újra megindul a nagy élet. Tekintet
tel a külföldről beérkező nagyszámú jelentke
zésekre, leszögezhető, hogy az idei szezon 
nagy társadalmi és sportesemények jegyében 
fog lefolyni. Megemlítendő többek közt a ,,nem
zetközi női sakkverseny"; az „osztrák-magyar 
uszómérkőzés"; a különböző lenniszversenyek, 
nagy estélyek és egyéb mondain szórakozások. 
Az. alpesi Casino ezúttal is a nagy nemzetközi 
társaságok találkozóhelye lesz.

Nem izzad öt napig, ha egyszer alkalmazza 
a Lelon Izzadás elleni szert, mert öt napig tart 
a hatása. Teljesen ártalmatlan, nem rongálja és 
nem fesli a fehérneműt. Azonnal megszünteti az 
izzadásl és rögtön elvágja n legerősebb izzadtság
szagol. Egyeljen a bitón né.re és Hunnia- 
rvógxszertár márkára. Érv kiadó, üveg 2.10 
pengő

IZ/rágos kert, cigányzene, 
flekken, csőben sült hal

Országos 
dalosverseny 
Szombathelyen

Szombathely, junius 29. 
(A Hétfői Napló tudósilójának telefonjclcn- 

tése.) Vasárnap megkezdődtek Szombathelyen 
a XXIV. Országos Dalosverseny ünnepsé.ri, 
amelyekre az ország minden részéből öt k.i- 
lönvonattal százhúsz dalárda érkezett, közel 
hatezer dalossal.

A városháza nagy termében Bessenyeii Zénó 
elnökletével díszközgyűlést tartottak, amelyen 
Hóman Bálint kulluzsminisztert, Kozma Mik
lós belügyminisztert és dr. Ostffy Lajos főis
pánt a szövetség örökös diszelnökcivc válasz
tották.

Hétfőn délben az ország különböző részei
ből összegyűlt dalosok a város hat helyén ren
deztek hangversenyt, majd délután a város
háza' nagytermében

kihirdették a dalosverseny eredményét.
A királydijas vegyeskari csoport bajnoka a 
Vakok énekkara lelt, a kormányzódij vegyes
karának bajnokságát a lVeíss Manfréd-gyár, 
első diját a diósgyőri vasgyár énekkara, má
sodikat a Beszkárt, harmadikat a . Dunakeszi 
MÁV Dalkör nyerte el. A vegyeskari aranyér
mes csoportban Nagykanizsa lett a bajnok, 
utána Szombathely, Gyöngyös és Szeged kö
vetkezett. A királydijas férfikari csoport baj
nokságát az Újpesti Dalkör nyerte el. A kez
dők csoportjából a Magyar Texlilgyapju Gyár 
és a Meinl-gyút dalköre nyerték cl a dijakat, 
mig a kultuszminisztérium diját Budapest Szé
kesfőváros Temetkezési Egyesület Egressy 
Dalköre.

Délután öt órakor vette kezdetét a grandió
zus Liszt-emlékverseny, amelyen mintegy 7000 
hallgató vett részt.

— Holttest a Kristály-fürdőben. Vasárnap 
reggel a Kerepesi-ul melletti Kristály-fürdő me
dencéjében az úszómester egy fin holttestét ta
lálta. Megálapitották, hogy Sasi András 15 éves 
hentcstanonc fulladt az uszodába.

— A bajai lparteslülct ötven éves jubileuma. 
Vasárnap ünnepelte a bajai ipartestület féls'á- 
zados évfordulóját a bajai iparegyesület szék
házában. Dr. Szeghalmii László, az. Országos 
Iparkamarai Testület kiküldötte átadta a két 
legrégibb bajai iparosnak, Bugyi Mihálynak és 
Wagenblatt Lászlónak a díszoklevelet.

— llozgonylnál 3 kabinetkép 8 P. Kálvin-tér 5.
— Egy osztrák rendszámú autó elütött eg.v 

triciklist. Glass Róbert bécsi születésű magán
tisztviselő a B. 7.170 rendszámú autójával a 
Margithidon elütött egy háromkerekű teher- 
kerékpárt, amelyet Juhász Ptéer vezetett, mig 
a kocsiban Sződi Katalin ült. A szerencsétlen 
nő az összeütközés következtében kirepült a 
kerékpárból, a mentők súlyos sérülésekkel a 
Rókusba vitték.

— Szent László-ünnep Győrben. Vasárnap
hétfőn zajlottak le a Szent László-ünnepscgek 
Győrben. Közel ötezer főnyi tömeg vett részt 
az ünnepségen. A körménél után Greuer Ist
ván győri püspök a városháza előtti téren 
szenlbesz.édet mondott.

— Pályázat magyaros ruliatcrvezésre. Magyar 
diszilőmü vészetünknek öltözködésünkben való 
érvényesítése nemzeti érdekünk lévén, a Ma
gyar Divatcsarnok 750 pengő pályadijat tűzött 
ki olyan magyaros női- és leánykaruhák terve
zésére, amelyek a mindenkori nagy divat alap
vonalait megtartják ugyan, azonban diszkrét 
vonalvczclési, vagy díszítési elemmel olyan spe- 
< iális benyomást keltenek mégis, hogy a szem
lélőben ráirányítják a figyelmei arra, hogy ma
gyarok vagyunk. A Magyar Divatcsarnok, mely 
hazánk egyik legnagyobb áruháza, ezzel az el
határozásával is kifejezésre juttatja azt a min
denkor vallott elvét, hogy az. áruházának szer
vesen be kell kapcsolódnia a magyar társada
lom lelki világába és tevékenységével nemcsak 
a termelés, hanem a magyar ideálok szolgála
tába is kell szegődnie. Ezért a magyaros ruha- 
tervpályázatban, melynek határideje julius 10 én 
jár le. minden magyar ember részt vehet, nem
csak rajzzal, hanem ha az iparosnak úgy job
ban megfelel, modellel is. A pályázat részletes 
feltételeit a Magyar Divatcsarnok Rákóczi-ut 
70—74. sz. a. lévő irodáiban bárki megkaphatja. 
A vidéki érdeklődők a helybeli ipartestiilclek- 
nél tekinthetik meg a pályázati kiírást. A Ma
gyar Divatcsarnok pályázatának zsűrije Fe- 
rcnczy Ferenc dr.-tuik, a magyaros öltözködési 
mozgalom országos bizottsága ü. v. elnökének 
vezetése alatt az Iparművészeti Társulat és fő
iskola a Nőiruhakészilők Országos Szövetsége 
és iparlesliilcte és a cég képviselőiből alakul s 
igv annak szakszerűsége és pártatlansága a leg
nagyobb igényt is kiclégilhcti .A pályanycrles 
magyaros női és leányruhák kivitelezésre ke
rülnek és a Szent Islvúti-nnpi ünnepségek alatt 
mutatják be azokat nz ország hölgyközönségé-
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SPORT-PARLAMENT
Érdekes szónoka van ezúttal Is a Hétfői 

Napló sportparlamentjének. H e r z o g E <1 • 
w I n a diktatúra alatt nyögő futball bajairól 
rántja le a leplet érdek feszitő megvilágításban. 
Bátor, szókimondó harcos beszel a diktatúra 
titkairól.

A futballdíhtatura titkai
— Mi, a Nemzeti Liga képviselői, nem 

vagyunk tagjai a futball parlamentjének, 
őszintén szólva, nem sajog a szivünk 
emiatt. A futball zilált ügyei ma már a 
nyilvánosság elé valók

s a Hétfői Napló örömmel üdvözölt 
akciója minden eddiginél jobban biz
tosítja számunkra a nyilvánosságot.

Köszönjük bátor lapjuknak ezt a nagy se
gítséget, amit a sport naggyátétclében foly
tatóit közös munkánk során nyújt.

— Bajban van a futball. A felsőbb kö
rök nem segítenek a baján, mert — joggal 
állítják — nincs a futballban egység. /I 
külsőleg impozáns,

évi 150 ezer pengős inammiit-adminisz- 
trúcióval

dolgozó szövetséget belül marakodás vi
hara szaggatja. Részekre bomolva nemcsak 
felfelé képtelen kellő súllyal képviselni a 
labdarúgás érdekeit, de befelé sem végez
het gyümölcsöző munkát. Hogy mi az oka 
ennek? Tiz évvel előbb amatőrökre és pro
fikra választotta szét a labdarúgást a ma
gasabb bölcsesség. Azóta e két tábor között 
nyíltan és titokban

szakadatlan harc folyik.
Egyesek a közvélemény jelszavak iránti fo
gékonyságában bízva, állandóan keresztes- 
hadjáratot vezetnek a profik ellen. Jóhisze
műen feltételezzük, hogy ez nem önző cé
lok érdekében történik. De akármi az ok, 
súlyos károk származnak belőle. Tiz éve 
harcolnak ellenünk és ma sem tudjuk, 
miért! .4 reális élet megköveteli, hogy ha 
egész munkát akarunk folytatni a labda
rúgás érdekében, akkor ezt nem végezhet
jük per passzió, mellékfoglalkozásként. Te
hát nyíltan és becsületesen, a munkánkkal 
arányban nem álló fizetésért dolgozunk a 
magyar sport érdekében. Ez a ránk kény- 
szeritett professzionalizmus szükségszerű 
következménye. Csupán ezért tehát nem 
volna indokolt az

a féktelen és alaptalan harc, 
aminek az egész futball issza meg a levét. 
Emiatt ugyanis képtelen a mai labdarúgás 
egy egészséges akciót megindítani, képte
len okos játékosnevelő tervet életrehivni, 
képtelen országos propagandát vezetni a 
futball mellett. Röviden: képtelen a sze
mélyi hajszák, otromba csatározások és 
hangoskodások kakofóniáján, kívül más, 
szükséges és komoly munka elvégzésére. 
Négy frakció van a futballban: a MLSZ 
elnöksége, a BLASZ, a vidék és a profik. 
Négyünket semmiféle különösebb tárgyi ér
dek egymástól el nem választ. Egyedül 
személyi averziók, hatalommal, de józan
sággal fel nem ruházott kiskirályok okve- 
tctlenkedése választ el minket egymástól. 
Ez tehát csak fokozza a mai rendszer bű
nét és mulasztását.

— Jönnie kell — és pedig rövidesen! — 
valakinek, aki itt rendet teremt. A rend
csinálás programját röviden a Hétfői Napló 
fulballparlamcntje előtt ismertetjük.

1. Meg kell állapítani, hogy van-e tárgyi 
ellentét közöttünk. Mi nem tudunk róla 
Nincs is. Ha pedig nincs, akkor

2. a fennforgó személyi ellentétek kikü
szöbölése céljából az MLSZ elnökében, akit 
feltétlenül jóakaratu sportembernek isme
rünk, kell annyi energiának lenni, hogy 
vagy a személyi kérdéseket tünteti el vagy 
pedig azokat, akik ezt — a maguk képte
len és önző céljaik elérésére — állandóan 
és mesterségesen szítják.

— Sporlmullam és tapasztalataim alap
ján joggal állítom, hogy

a magyar futball niég ma is dominálna 
az egész világon, ha egyedülállóan 
gazdag játékosgárdáját kellően nevel

nék.
Ez a döntő szempont azonban ma másod, 
sőt utolsó sorba szorult. Es pedig azért, 
mert a futballt nem a régi, nagymultu, ta
pasztalt, sikerekben gazdag egyesületek ve
zetik, hanem olyanok, akik a futballt talán 
még elméletben som ismerik. Százegyne- 
hány szavazatból a Nemzeti Liga fi vezető 
egylete mindössze ff szavazattal rendelke
zik. Igy azután előáll az a fonák helyzet, 
hogy egy falu újonc futballcgyesülete több 
joggal rendelkezik, mint — teszem [cl 
a 30 éves FTC vagy MTK.

— Sürgősen vissza kell térni a régi rend
szerre. amikor az elit-klubok vezették vi
lágsikerre a magyar futballt. Ez a mai fut- 
ball-dcmokrácia csak anarchiát hozott és 
— a közönség tudja — mély hanyatlást.

— Véleményem szerint, ha a két szem
pontot figyelembe veszik, vagyis megszün
tetik a személyeskedést és visszaállítják a 
régi alkotmányt, a hozzáértő egyesületek 
szupremáciáját. akkor a Hétfői Napló fut- 
ballparlamentjc előtt az ufabb magyar fut- 
ballsikerek lényéről számolhatunk be. El
lenkező cselben tovább tart az agónia, sőt 
esedékes kínos haláltusa után a temetés is.

A 8 Órai Újság és « Magyar Evezős Szövet
ség közös rendezésében páratlan érdeklődés 
'■“ja a Duna ünnepe érdekes versnyél. Több 
mint háromszáz csónak indul a remek tiszte- 
kidijakkal jutalmazott versenyben, amelyet 
julius 5-én bonyolítanak le a Római-part és az 
Erzsébel-bid pesti hídfője közölt.

A peslvidékl kerület egyéni bajnoki tennlsz- 
versenyét az EVC rendezi meg a peslszcnter 
/s beli Somogyi-féle sporttelepen. A nagy ér- 
érdeklődési várt verseny julius 4-14-én kerül 
lebonyolításra.

SPORTNAPLÓ
A „torinói ffutballistenek” karrierbe taételo 

Újpesten
Szomorú hétköznapok után vasárnap ünnep 

köszöntött a mostoha sorsú magyar futballra 
Az Újpest revánsra látta vendégül a torinóiak 
félelmetes birii „gránátosait" és a kétgólos hát
rányt a lelkesedés paroxizniusában imponáló 
és vitathatatlan fölénnyel tüntette el. Éppen 
ideje volt, hogy a négy magyar KK-résztvevö 
közül legalább egy mentse meg a magyar fut
ball egyre romló tekintélyét. Ezúttal az újpes
tiek leltek ki magukért. Szombaton a Phöbus 
csak sorozatos balszerencse miatt állott meg a 
további szereplés utján és kévésen múlott, 
hogy az egész világon ismert Sparlát nem 
küldte pihenőre. A Ferencváros még pénteken 
igazolta a Hétfői Napló korábbi megállapítását 
és elvérzett Prágában, ugyanaz a sors érte, de 
sokkal szomorúbb kiadásban a magyar baj
nokcsapatot, a szivélveszlelt Hungáriát Bécs- 
bcn.

A sok szomorú és egymást gyorsan követő

Két tüneményes újpesti gól rajzriportja

Ferriiu

Rrnnella
Sziics

Pusztai '

Kullog

beadaso

EZ VOLT A HARMADIK! Bombazápor alatt a 
„gránátosok" kapuja. Kállay ravasz lövése ki
pattan a csodakapusról, Kocsis gólt lőne, de 
Brunella még ment, aztán már semmi sem se
gít... Pusztai hidegvérrel pofozza a labdát a 
léc mellé. 3:0. Második félidő 25. perc. (Copy
right by Hétfői Napló — Systein Horváth.) 

csapást csaknem teljes egészében 
föloldotta az Újpest vasárnapi világra

szóló győzelme.
5.0-lal küldte haza azokat a lorinóiaknt. nkik 
a fulbiillludomány minden fegyverét elhozták 
Budapestre. <sak éppen a KK-harcok leglé- 
nvegesebb elemét felejtették otthon: a szivet. 
Ezt a döntő mozgatóerőt az Újpest itthon la- 

. ... !... !. 7 ’ in a pilla
mamikor először dobbant föl a dacos 
akarat, ugyanabban a pillanatban ki-

lálta meg és nem' csoda, hogy nbbai
náthán, u--• «•
magyar »<!■■■., «B.,...... .......  - ......- -
jöhetett minden, mit eddig nz Újpest htokban
tartott A taktika, a kondíció, a technika, a 
lendület, szóval minden-minden, ami a futballt 
fulbnllá teszi és ami feledtetni tudja az elmúlt 
napok gyászos megpróbáltatásait.

A mérkőzést, amely nz utóbbi Idők egyik 
legszebb csalója volt, meglepően kevés kö

zönség nézte végig.
Meg kell ezt állapítanunk azért, mert az új
pesti pálva ngylálszik nem áll kegyében a 
sportszerető publikumnak. Pedig ízen a pályán 
már tok csoda született, ilyen volt a vasárnapi 
is s a futballgurinandok nagyon sokat veszí
tenek, ha elhanyagolják n lilafehérek otthonát. 
Valamit lenni kell az újpesti vezetőségnek, 
mert

tnrthnlallan helyzet az, hogy a legtöbb 
bravúrra képes magyar csapatnak van a 

legkevesebb közönsége.
A mérkőzés kilencven percéből jóformán 

csak percek jutottak a vendégnek. A l"l bit az 
Újpest szakadatlan, töretlen akarattal kérész 

tülvitt hajrája töltötte ki. Az első félidőben az 
erőszakos torinói védelem miatt jogos tizen
egyessel enyhítettek a torinió vezetésen az új
pestiek: Kocsis védhetetlen tizenegyese jelen
tette az első gólt.

A szünet után még nagyobb erőbedobássa! 
a fölény továbbfolytatódott s előbb Vincze 
mesteri gólja, majd egy roppant érdekes kava
rodásból Kocsisé, végül újabb tizenegyessel 
Zsengellér a gólszerző. Közben a magukró! 
megfeledkezett olaszok közül a biró kellőt ki
zárt a játékból és a megcsonkított gránátosok 
Vincze bombaszabadrugásából újabb gölt 
kénytelenek elviselni. A 0:2 ulán tehát Buda
pesten 5.-0 volt a válasz.

A VASÁRNAPI KK FRONT ESEMÉNYEI
Vasárnap négy KK-mérkőzést játszottak le 

külföldön. Az eredmények a következők:
Vicnna—Hungária 5:1 (1:0). A 2:0-ás buda-

MÁSODIK! futbalhakk
____ pergetett, falsos labdát görget 
lábára s az onnan táncolva pattog a 

................ (Copy-

EZ VOLT A 
után Pusztai 
Vincze ..
hálóba. 2:0. Második félidő 10. perc.
right by Hétfői Napló — Systcm Horváth.) 

pesti Hungária-vcreség után a bécsi revánsmér- 
kőzés megdöbbentő kékfehér vereséggel foly
tatódott és — a Hungária kritikán alul rossz 
formáját tekintve — szerencsére be is fejező 
dőlt. Szív nélkül, sorsának teljesen megadta 
magát, a Hungária valósággal kabaréffutfballt 
játszott Becsben. Az egyetlen magyar gólt a 
bécsi Müller lőtte.

Austria—Bologna 4:0 (2:0). Az Austria pom
pás formában remek gólaránnyal kiverte a 
nagyhírű Bolognát a további küzdelmekből.

Roma—Rapid 5:1 (4:0). A lendület diadal
maskodott a bécsi iskolán és pozdorjává zúzta 
a Rapid reményeit.

Admlra—Proslejov 3:2 (2:0). A formánkivül 
levő bécsi csapat kétségbeesett erőfeszítéssel 
győzött ugyan, de a 4:0-ás vezetést nem tudta 
inár kiegyenlíteni.

MI LESZ EZUTÁN?
A KK-front helyzete ebben a pillanatban nz. 

hogy három csehszlovák, kél osztrák, két 
olasz és egy magyar csapat fut a további küz
delmekben. Az már bizonyos, hogy — ami 
minket a legjobban érdekel —

nz Újpest a Proslejovval kerül össze.
Az előzmények után szerencse, hogy ezt a mer 
kőzésl a nagyon veszélyes csehszlovák csapat 
otthonában játsszák le először. A rcvuns Pes
ten lesz és igy nem kell sok optimizmus ah
hoz, hogv az Újpest további sikeres szereplé
sét remélhessük a középdöntő felé. A többi 
csapatok párosítása a következő:

Vicnna—Ambroslana.
Spurin—Roma. 
Austria—Slavia.
Az clőlállók az első mérkőzés pályaválasz

tói. ____

Két uszórekord
a vasárnapi
BEA C-versenyen

Az ii'ZÓsport nagyszámú hhcinek vasárnap 
a BEAC. versenye kedveskedett két uj orszá
gos rekorddal. Az első rekordot tíz egyelem ki
tűnő 4X200 méteres gyorsuszó stafétája állí
totta fel f) p. 30.2 mp.-ccl. A másik rekordot a 
100 m-es hölgy háltiszáshan az egyre fejlődő 
fíyőrffy Irén BSE állította be / p. 21.8 mp idő
vel. A vizipóló bajnoki mérkőzések során a 
///. ker. TVK jó játékkal 5:0 ni verte a 
/JEV.-ol A MAC sap.tla 5.7 arányú győzel
met aratott a SZUE felelt.

RMtFID
víz, szappan, ecsetnélküli 
gyors borot v a k r é ni

Próbndohos 2 1 fillér
ezt is visszatérítem azután 
eredeti csomagolás vásárlásánál

HEZOLI7E RAPID krémhez 
HEZOLtTE fíflPID pengét 

használjon.

Kapható minden szaküzletben 
és a készítő Dr. Botczsr vegyész 
illaiszerlárál.an, VI.,Teréz-kói út 8
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Ui szagos ielháborodás viharzik SZBPZOCÍŰ HŐSZÜ^ 0 HíílWHlMIl
a futball-döntők igazságtalan 
rendszere miatt

muilert „csábító alánlar ese án a trancláHnah adlak

Szeged. Szolnok, Diósgyőr, Szombathely, Deb
recen, Nagykanizsa .. . hat vidéki centrum, almi 
most elementáris erővel

viharzik a felháborodás
nz országos nmntőrbajnoki döntőinél kőzések 
Biilvos igazságtalanságai miatt. A városok kö
rött megindult nagy fiitballcsatii azért folyik, 
bogv eldöntsék: ki kerül a Nemzeti Bajnokság 
kii delmeibc ászkor? Minden logika és bevall 
kiilloldi példa ellenére ugv döntöttek, hogy 
i yellen mérkőzésen dől el a továbbjutás kér

. Ezt n léiért folyó < salát sem semleges pá
lyán játszatják le, liánéin sorsolva,

a szerencsére bízzák,
melyik csapat legyen a házigazda és melyik a 
sokat utazó vendég. Nem vitás, hogy ez a 
rendszer igazságtalan és megbukott. Most cgy- 
luingii kívánság, hogv azonnal változtassák meg 
a jutball-lutri szabályait és vugy két mérkőzés

döntsön, vagy az egyetlen mérkőzés semleges 
pályán kerüljön lejátszásra.

A 117. PERCBEN A DIÓSGYŐRIEK ELVÉREZ
TEK GYŐRÖTT

Ggörbid jelentik: Szombahelyi MÁV—DVTK 
3:2 (2:2). 1:1. Az ETO pályán közel kétezer fő
nyi közönség izgult az országos ainatörbajnoki 
elődöntő mérkőzésen, amelyet kétszer 15 perces 
meghosszabbítás ulán a 117. percben dönöttek 
. I a szombathelyiek a maguk javára. A góllö
vök: Kalotai 0:1. Goda 1:1, Gödre 1:2, Bohus 

A meghosszabbított idő első negyedórajá- 
a csapatok fokozták az iramot. Az állóhe- 
pnr.'.zs verekedés tört ki, a rendőrség azon- 
percek múlva helyreállította a rendet. és

Paár 15 mé- 
he a göztes

bán 
íven

kivezette a renilenskedőkct. A meghosszabbíts 
második félidejének a 12. percében 
térről hatalmas erővel bombázta 
gólt. 3:2.

Magyar attéták sikere 
Varsában

egyre-másra
.. . . ....................... _ i nyolcé ’.er 

!..i válogatott ellen a 
során 3:0 (0:0) arányban győ-

A Hungária hirtelen letört bajnokcsapata kö
rül óriási viharok támadtak. A vezetőség a leg
nagyobb titokban kinyomozta a válság okait, 
amelyek közöli jelentős szerepe van Müllernck, 
a bécsi szerzeménynek. A KK-küzdelmek befe
jezésével elhatározta a kékfehér vezérkar, hogy 
a Hungáriát augusztus elejéig teljesen pihen-

teti és
Müllert „csábító ajánlat**  esetén átadja.

Információnk szerint az egyik vezető francia 
egylet 15 ezer pengőt kínál Müllerért, ezt az 
árat azonban a Hungária nem tartja — csábí
tónak! Ha tehát nem jön újabb „ráigérés", ak
kor Müller marad.

•i

Varsóból jelentik: A lengyel fővárosán a 
kettős ünnepen nagy nemzetközi atlétikát ver- 
Mnvt bonyolítottak le, melynek során három 
magyar atléta is indult. A gerely vetésben Vár- 
n-e./i 6690 cm i< l ismét legvö/le a lengyelek 
olimpiai reménységét. Lokajszkil, aki 6605 
cm I dobolt. Versenvcn kiviil Lokajszki 6959 
cm i s eredményt ért el. Az 1500 m es síkfutás 
L.m .S.-oöó I p. 02.8 mp cél legyőzte a belga 
(o racrlel. a 100 m e: ’ “ ‘ 1 ‘
10.8 mp-es eredménnyel 

1< ng
A

sikfnlásl) 
len. ak..........
síkfutást Kucliarskg nyerte 
idővel, 2. a belga Gcraerl 1 
S:ahü Miklós 1 p 56.8 mp. 
lulás: I. N»i II p 55 4 mp, 
mp Simon ideje mindössze 
perccel rosszabb

reincnységél, 
dobolt.

s ered mé

i it( I, a 100 in es síkfutásban pedig Gi/c/ics 
mp-es eredménnyel győzedelmeskedett a 

•cl bajnok Trojanovszkyva! szemben, 
hétfői versenyen a magyar atléták változó 

ével küzdöttek, Gyenes a 200 méteres 
hun 21.7 mp alatt győzött Sliwak el- 
illek az ideje 22.G mp volt. A 800 ni <" 

Kucliarsky nyerte I p 55.0 mp-es 
2. a belga Gertiért 1:55.8 mp-cel, 3. 

Miklós 1 p 50.8 mp. .'>000 méteres sík 
2. Simon 14 p 50.8 

■ kéttized másod
kordnál.

A ZSllH Nl< ÉTSÚLYOS VERESÉG ÉRTE 
MILANÓBAN.

Milánóból jelentik: A KK mérkőzések során 
hétfőn délután tartották meg az Amhrosiana— 
Zsidenicc mérkőzési, amelyet az olasz csapat 
óriási fölénnyel 8:1 (4:0) a maga javára dön 
tölt el. A Zsidenicc ezzel kieseti a további küz
delmekből és az Amhrosiana megy tovább a 
KK bán.
NAGY FORMÁBAN A NEMET ATLÉTAGÁRDA 

Németországban vasárnap bonyolították le a 
]., füleli bajnoki állt liktii versenyeket Kiemel
kedőbb eredmények Leichum 100 ni es 10.4 
mp es futása; llaimia 400 in en 48.5 mp. alatt 
el. rt ideje. Meileiis 800 m-es 1 |>. 529 mp-es 
1. I). silménve. Weiser n 110 m-cs gátfutásban 
118 mp.cel győzött Wöllke a snlydobásban 
162.‘> < in I dobolt. Leichum 760 cm I ugrott 
távolba.

EZ AMERIKA!
Mllwnukceből jelentik: Az amerikai atléták 

olimpiai prólmverscnyén szédületes eredmé
nyek ‘./illettek meg. Ciimitiinglmni, az 1500 mé
teres síkfutásban 3 p. 53.2 mp-es eredménnyel 
gs őzöli: Bcnkc a l(MI m-es gálfulásban 52.2 
nip es Idővel lelt első; Cnrpcntier a diszkosz
dobásban 5182 cm es dobással, Barik tt a gc- 
relyvclésbcn 0755 cm es teljesítménnyel győ
zött. Hurkc a magasugrásban 200.5 centiméte
res eredményével előrevetette az olimpiai győ
zelmi áru véti át. A los angelesi próbaversenyen 
Nobilison a 200 m-cs versenyt 21.1 mp-cel, Lu- 
v nlle n 400 m-cs távon 40.3 mp-es eredménnyel 
gvö/ölt. Wlkoíf n 100 mén 10.5 mp-cel, Easl- 
maii ii 800 méteren 1 p. 50.1 mp-es szenzációs 
eredménnyel leli első. A dekiitlon olimpiai pró- 
Inncrsen.vt Morris 7880 pontiul, tehát uj világ
rekorddal merte. A rúdugrásban Wcich’T 434 
cm «•«. teljesítménnyel, a sulydobásban Torranee 
1024 cm-rel szerezte meg az elsőséget.

AZ F.T< l ltTAI, VIZIl’OLO ( SAI’ATA AZ 
I.I.SÖ OSZTÁLY KÜSZÖBÉN

| 1( NTE 7:7 (1:4). Nagyszámú közönség 
elolt játszottak le a II oszl.tlyii vizipóló derbit 
H peslNzenterzsébcti uj versenyuszodában, r-z 

..... közé*  ■ I osztály ba jutá - ki rdés< t volt 
hivatva chlönlcnl llalíallan izgalmakban bő 
V lk.al.lt a.- . töxirainu mérkőzés. Az I. I.'idő 
b. n az N IT. csapata már háromgólos előnyre 
i ,|....................ezt az. «lönyt siket ült nz I link
a közönség cgelverö hizlalása mellett egnll- 
zdm 1. kinti Itcl arra, hogy az F.TC nek a 
.Iont, ti. n eredmény is pont.lönyt biztosit, a 
d iai p.slkörnveki csapat emberi számítás sze 
unt. mar első osztályú csapnlnnk tekinthető.

A Bocskai törökországi túráján > 
aratja szép sikereit. Iszlanbulbau 
néző elölt a török olimpiai 
revánsmérkőzés ,
zölt.

A Kispest lembergl vendégszereplésének első 
napján 2:1 arányban győzte 1c a lcinbcrgi vá
logatottat.

Az. olimpiai csapni Nagykanizsán remek csa
tárjátékkal 7:1 (2:1) arányú győzelmet aratott 
nz NTE-SBTC vegyes csapata fölött. Egy má
sik olimpiai vegves csapat Zalaegerszegen 7:2 
(2:0) arányban győzött a MOVE, ZSE és ZTE 
vegves csapata fölött. A Törekvés meglehetősen 
gvenge játékkal 4:3 (2:2) arányban győzött 
Pécsett a DVAC— PBTC vegyes csapatával 
szemben.

A heldclbcrgl egyetem jubileuma alkalmából 
Heidclbcrgben rendezett magyar-német főisko
lás válogatott mérkőzése a magyar csapat 30 
ezer néző előtt 5:2 (1:1) arányú vereséget szen
vedett.

A VÁNDORKEDV KK a Budafok—Balalon- 
széplak közötti 101 kin-es útvonalon rendezett 
kerékpárversenyét Nótás (Postás) nyerte meg. 
A másik csoportban Bognár (UTE) győzött.

A Magyar Kerékpáros Szövetség v 
délután a' Millenáris-pályán bonyolitothi 
gynrország rövidtávú 
körmérkőzését. Az c 
bajnokságban Orczán 
vezet Pelvásy és Győrffy 
ívnak 10 körös pontversenyét Bodny (Törek
vés) 21 ponttal nverto. öt körös térelőny ver
senyben Orcán (Törekvés) előny nélkül győ- 
zöll.

Gégény (Postás) u marathonl próbaverseny 
győztese'. A marathoni olimpiai próbaversenyt 
Gégény (Postás) nyerte meg 2 óra 56 perc 05.2 
mp-es eredménnyel, Galambos (BSzKÁRt) és 
Lukács (Postás) előtt.

Magvnrország 50 km-cs gyaloglóbajnokságát 
Jánooi' (MÁVAG) 5 óra 27 p. 42 mp-es idővel 
nyerte meg, Hajdú (FTC) és Fehér (FTC) 
ellen.

A Magyar Evezős Szövetség a csepeli Duna- 
ágban rendezte nagy közönség elölt a nemzet; 
|.<zi <V.-/Ösveisenvél. A verseny nenizctko/i 
jellegét a bécsi Donau és Norinanncn. továbbá 
a német válogatott kajakcsapat indulása bizto
sította. Részletes eredmények: szenior kormá
nyos négyes: 1. Újpesti szenior szkiff: 1. Hans 
Wimmer Donau. Szenior vidéki nyolcevezős 
verseny: 1. Váci. A legnagyobb érdeklődéssel 
vári nyolcovczős versenyben a Pannónia 6 p.
15.1 mp.-es idővel biztosan utasította maga 
mögé a Hungária nyolcasát.

A magyar dekatlonbajnokság első napján 
Csányi vezetett Bácsalmásival szemben. A 100 
móleren Csányi gyösötl 11.7 mp. cel, a távol- 
ugrásban Bácsalmási 6(59 cm.-rel, a sulydobás- 
ban Csányi Illő cm.-rel. a magasugrásban 
Bácsalmási 175 cm.-rel és 400 m.-en Csányi
53.1 nip.-ccl. A női bajnokságban a 100 m.-en 
Anday 13.5 mp.-ccs eredménnyel lett első, a 
siilvdobásbnn Kael Anna 107(5 cm.-rel, a disz- 
koszvetésben Nadánvi Ágnes 3234 cm-rel, és a 
lávolugrásbnn Kael Anna 503 cm.-cs eredmény
nyel szerezte meg a bajnokságot.

Az országos vidéki atlétikai bajnokság küz
delmeit Miskolcon tartották meg. Az első na
pon győztesek a következők: Rúdugrás: Ilad- 
házy Kelet, 315 cm. Távolugrás: Szondy Észak
nyugat. 717 cin. HM) m.: Ember Kelet, 10.8 mp. 
Gerely'elés: Balogh Kelet, 5835 cm. 500 ni.: 
Rnkoiu'/nv Peslvidék, ?16 p.? 800 m.: Arady 
Kelet. 1 |>. 58.9 mp. 200 m.-es gat: Vcrböczy 
Délnyugat. 26.2 mp.

Miigynrnrszóg tornAszhiijnokságall v 
este n*  Sporlnrénában bonyolilolták le. 
szahndgyakorlalokal Sarlós Oll-- végezte 
jobban, a lovon Pelle, a korláton Tóth 
nyújtón szintén Pelle győzött.

Bny Béla a tőrbiijnok. Magyarorszag 
tőrbajnokságainak küzdelmeiből Bay 
BEAC ‘ “ r!

vasárnap 
.................. i le Ma
bajnoki versenyének első 

?lső körmérkőzés ulán a 
és Németh 5:5 ponttal 

•Hon. Az 1. osztó-

vasárnap 
. A mii- 

a lég- 
és a

Az országos mentor bajnoki elődöntőt Szol 
nokon játszották le háromezer néző elölt és a 
Szolnoki MÁV csapata nem várt nagv gól 
Hiánnyal 10:1 12 :0) győzte le a nagykanizsai 

Zrínyi' csapatát.

a 200 méteres mellúszásban 2 p. 53.6 mp. 2.
MESE 5 p. 13.2 mp. 3. UTE. Műugrás: 1. Hódy
MTK 133.02 pont. 2. Hídvégi MAC 128.40 pont.

Vizipóló: BSE—FTC 5:4 (2:4). A BSE nagy 
meglepetésre 0:4-ről lelkes játékkal győzött.

4X200-AS STAFÉTA 9 P 11.4 MP?
BEAC uszóversenyének második napján uz 
elriasztotta a közönséget, de a sportsiker 
maradt el. Részletes eredmények: 2110 m-es 

1. Csík 2 p 16 mp. 2. Gróf UTE 
____  ...... 3. Lengyel 2:16.8 mp. 4. Abai— 
Nemes, 2:22.4 mp. A négy első ideje — 9 perc 
11.4 mp — szimplán összeadva jobb az Európa- 
rckordnál! 100 m-es mellúszás: 1. I-emhényi 
BSE 1 p 21.2 mp. 2. Lengváry BEAC 1:24.6 mp. 
A 200 m-es női gyoruszásban Harsány! Kisok 
győzött 2 p 45.6 inp-es Idővel.

Vegyes staféta: 1. BEAC, 5 p. 09 mp. Len
gyel a százniéteres háluszásban 1 p. 11.8 mp.
cel uj országos rekordot állított fel! Csik ideje 
lini|IJ|H)I|)|||||||jj||||IIIHll|»ni|||||)llllllllllll(niHtlllllllll»l»llinillllllllllllH’»lHIIHniHII»HHH«»lllHIIHHlll»’»HH’HH’,H>HininH(ll«l||||||

A 
eső 
nem 
gyorsuszás: 
2:10.2 mp. Az eső elmosta a dekatlon-bajnokságot. Hét

főn délután folytatták volna az országos dokiát
lón és az ifjúsági pentatlon bajnoki versenyt, a 
sűrűn zuhogó záporcső azonban elmosta a mi- 
ting befejezéséi. A MASZ uj terminust fog ki
tűzni a két verseny megrendezésére.

A hölgyatlétikai bajnoki verseny győztesei: 
80 m-es gátfutás: Vérlesy 13.2 mp. gerely: Sze- 
pes 3410 cm. magasugrás: Csák Iboly 155 cm.

x^0ef/>o>r^<
Tátrai handicap: iWgespuszía 

Batthyány emlékverseny: Simpion
Vasárnap a Tátrai handicap volt a nap fő

száma. A versenynek Opál volt a favoritja, de 
csak holtversenyben tudott második lenni Mér
gespuszta mögött. Raisonneur, Boss és Mait- 
tresse vezették a versenyt az egyenes elejéig, 
itt Ultimo és Mérgespuszta bontakozik ki a 
csomóból, a távig együtt jönnek, ahol Mérges
puszta elhúz és könnyen nyer. Ultimo egész az 
utolsó slridc-ig '* --------u
megelőzik. ,

A nap összes versenyét reális esélyű lovak 
nyerték, annak ellenére, hogy egyik-másik a 
fogadásokban el volt hanyagolva. A nap egyel 
len meglepetését a sötét Safety győzelme okozta

♦
Batthyány Elemér emlékversenyt 

r.n ól/.-roll nn.
héz. pályán. A talajviszonyok csak emelték az 
előzetes favorit Simpion esélyét, mely végig ve
zetve igen könnyen nyerte a versenyt Nordland 
és Vulkán ellen’. Ez utóbbi az ut nagy részén 
még a nyerőre is veszélyesnek látszott.

A nap többi versenyeiben Notvhere, Bársong 
és Lincoln, mint kimagasló esélyek győztek. 
Csárda már nagyon esedékes volt. A Nyeretlen 
kétévesek handicapját Nagy Géza bravúros lo
vaglása döntötte cl Ciráda javára. Az utolso 
futamban Bálozó minden baj nélkül megvált 
lovasától.

Részletes eredmények:
— Vasárnap —

I. Nyeretlen kétévesek eladóversenye. 1. Mér
ges (2) Teltschik. 2. Fakir (5) Klimscha. 3. 
Farandole (6) Balog. F. m.: Asszonyfaló (20

Fruska II. (12) Csömöri, Garibaldi (4) 
Cudar (6) Nagy G., Vaklárina (4) Rózsa, 

Milliméter (14) Kovács L-, Arca Szelasszié (6) 
Weissbach, Dévény (6) Klimscha II. Fejhossz, 
ötnegyed hossz. 10:32, 16, 23, 22. Befutó 205.

II. Zugligeti dij. 1. Művész (3) Csapiár. 2.
Bácska (3) Szcntgyörgyi. 3. Rózsám II. £6) 
Teltschik. F. ni.: In pelto (2%) Gutái, Hozo
mány II. (10) Csuta, Murát (3) Balog, Szepes 
....... . r._i. Vnih fnih 10 19.

második, de a célban kelten is

Hétfőn a I------
futották hatalmas fellegszakadáslól átázott ne-

Sós, 
Csuta,

Hl. Sashalomi handicap. 1. Lincoln (l’Zi) 
Gutái. 2. Csatárló (6) Klimscha II. 3. Holtver
senyben: Mulass (5) Klimscha és Bonaparte (3) 
Schejbal. F. m.: Kritikus (12) Szcntgyörgyi, 
Fiola (2%) Esch T., Crataegus (6) Klimscha 
II. ötnegyed hossz, nyakhossz. 10:24, 11, 13, 
13. 11. Befutó 10:123.

IV. Gróf Batthyány Elemér emlékverseny. 1. 
Simpion (pari) Schejbal. 2. Nordland (5) Gu
tái. 3. Vulkán (5) Balog. F. in.: Situtunga (2) 
Csapiár, Rang (10) Teltschik, Bohó (3) Weiss
bach. 6 hossz, fejhossz. 10:18, 15, 32. Befuló 
10 : 1(52.

V. Handicap. 1. Csárda (3) Simics. 2. Mese
beli (4) Gosztonyi. 3. Lajtagyöngye (12) Esch 
T. F. m.: Végzet (5) Alt L.. Caracalla sl/4) 
Wolherl, Halli-Gani (10) Horák, Dánia (10) 
Fetting A.. Quasimodo (4) Csömöri. 1 hossz, 
3 hossz. 10:46, 17. 16, 34. Befuló 10:157.
VI. Nyeretlen kétévesek handicupju. 1. Ciráda 

(6) Nagy G. 2. Borzas (2) Gutái. 3. Dont-vorry
(4) Teltschik. F. ni.: Szél (12) Vráhel, Babvi- 
rág (20) Zsíros, Ultimo G. (6) Félix, Lancia 
(6) Balog, Brezova (2) Weissbach, Bokréta (10) 
Schwadlenka, Salomc (6) Csapiár, Asszo (12) 
Csömöri, Futőbolond (10) Szcntgyörgyi, Sár
kány (6) Rózsa, Furfangos II. (20) Cservény, 
Gaffe (6) Csuta. Fejh., % h. 10:537, 88, 16, 31. 
Befutó 2:1154.80.

VII. Welter handicap. 1. Pénz (2%) Rózsa, 
2. Bojtár (2%) Bihari. 3. Sylva (3) Gutái. F. 
m.: Prunellc (14) Mihalovics, Tiro (12) Ner- 
haft, Mályva (8) Csapiár, Bálozó (10) Horváth 
K. II., Kékes II. (10) Schwadlenka, Visegrád 
(6) Klimscha, Charles (14) Slankovics, Alva
járó (10) Szcntgyörgyi, Pozör (8) Balog. Sherry
(5) Klim-scha, Gárdist (6) Csuta. ’/í h., 4 h. 
10:48, 18. 20, 15. Befutó 10:284.

.Julius 4 és 5-én d. u. 3 órakor

a Mar iwarejiitel uersenve

czcvi 
Béla

(10) Hevesi. Sok (12) Rózsa. Fejh., fejh 10:49, 
17. 18, 22. Befutó 290.

111. Handicap. 1. Penang (2%) Bihari. 2. 
Berettyó (12) Simics. 3. Liplóvár (8) Horak. 
F. m.: Kiskun (5) Csömöri, Camélia (3) Gosz-

IjnOKSllgaimiK nur<i< mi'
kerüli ki győztesként hét győzelemmel.

Az ifjúsági tornászba(noksúgok során a nyuj- 
lóban TrliK-sy Nagykálló; a koriálon Gál és 
Szabó Debrecen, lovon Booth és Hajdú Deb
recen; gyűrűn Gál; lóugrásban Pnlaky és mu- 
szabadgyakorlatban Szabó győzött.

Az osztrák Seilcrn gróf nyerte a Duna Kék
szalagját. Vasárnap 280 kilométeres távolságon 
I,„tollúk nnn a II.'. s■ Hud»| .-sl nuurrtkö/i 
motorcsónnkverscnyt. A verseny abszolút győz, 
lese az osztrák gróf Antoine Seilcrn, aki 4 óra 
10 p. és 3(5 mp. alatt abszolválta az. utat. A 
győztes az. ugyancsak osztrák Waldemar König 
I óra 19 p. 3(5.2 mp. alatt.

r. m.; iviskuii kwii.v... ......\ ,
tonvi. Csókos Julls. (10) Esch E, Csipkerózsa 
II. (2%) Klimscha IL Nyakh., 2J4 h. 10:45, 21, 
46, 21. Befutó 812.

IV. Tátrai handlcap. 1 Mérgespuszta (4) 
Csuta. 2. Opál (2J4) Gutái és Amanda (8) 
Weissbach. F. ni.: Mórán (8) Teltschik, Rai- 
sonneur (5) Balog, Boss (3) Schejbal. Agfa 
(12) Rózsa, Napnyugta (12) Szcnigyörgyi. Ul
timo (12 Esch T.. Maitresse (10 Klimscha I . 
1 h„ holtv. 10:72, 22, 19, 29. Befuló 172 és 514.

V. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Safcly
(10 Teliseink. 2. Ereszd el {2%) Weissbach. 3. 
Babuskám (pari) Gutái. F. ni.: Goal (6) Esch. 
Kópia (10) Fetting A.. Dongó (4) Gsaplúr, Ar- 
guincnt (6) Balog, Cica (6) Nagv G., Anihara 
(12) Vráhel. 1% h., 2'Á h. 10:60, 51, 12, 12 
Befutó 2141. , ,

VI. Welter handlcap. 1. Búvár (4) Teltschik. 
2. Robinson (6) Esch T. 3. Gyöngyvér (5) Bi
hari. F. m.: Bomba (7) Simics, Gyöngykaláris 
(5) Balog, Moulin Rouge (2S) Klimscha. Little 
cat (2%} Gutái, Nemere (10) Szcntgyörgyi. 4 
h„ h 10:47, 19. 28, 23. Befuló 480.

VII. Handlcap. 1. Prímás (4) Csuta. 2 Totem
(4) Teltschik. 3. Széltoló (6) Horváth K. 11 
F. m.: Napszámos (4) Schejbal. Játékos (5) 
Csapiár, Pici (6) Szcntgyörgyi, Honvéd (8) 
Rózsa. Forrnán (4) Vráhel, C ” ‘
Pártfogó (6) Esch T. % h.. 1 
24. Befutó 348.

m.:

0. K. (6) Bihari
h. 10:66. 24, 21

Nowhcrc (2) Gu
3. Balbi (8) Tel

Hírek
A német derbit vasárnap Hamburgban re

kordidő alatt az erlenliofi ménes veretlen kan
cája, Nereide (Grabsch) nyerte Alexandra és 
Perlandcr ellen.

A báró Wcnekhelm Béla emlékversenyt fut
ják vasárnap Budapesten. Az 1(500 méter távol
ságú versenyben a Kanca-dijban peches ver
senyt futó Borúra derű látszik legjobb esély
nek.

Trénerversenyt rendeznek julius 15-én Me> 
gyérén. Az 1100 méteres versenyben a legkü
lönbözőbb képességű lovak állnak majd start
hoz, ami csak emeli a verseny humorosabb ol
dalának érdekességét. Indulnak:

— Hétfő —
I. Nyeretlenek versenye. 1.

Inl. 2. Lenka (2H) Klimscha.
tschik. I7. m.: Lurkó (16) Balog. Szép 110) Ró
zsa. Csavargó (10) Szcntgyörgyi. \'/a hossz, 
fejhossz. 10:21. 10, 10. Belutó 10:62.

II. Kétévesek versenye. 1. Bársony (5:10) 
I Teltschik. 2. Csaba (1^) Gutái. 3. Epizód (8) 
| Csuta. */«  hossz, 2J4 hossz. 10:13 Befuló 10:13

érdekességét. Indulnak:
Col Santo lov. Csernovits
Pénz lov. Hitch R.
Buzakalász lov. Ilujbcr
Hansdown lov. Kertész
Sylva lov. Nardai
Camélia lov. Németh
Gandhi lov. Szigeti
Üstökös lov. Koznch
Báró 11. lov. Edelmaycr

HÉTFŐI NAPLŐ
Szerkesztik:

DR. ELEK HUGÓ ES MANN HUGÓ
Felelős szerkesztő és kiadó: 

DR. ELEK HUGÓ 
Szerkesztősén és kiadóhivatal:

Budapest, Vll. kcr„ Erzsébcl-körut 28. szám.
Vasárnap d. u. 2-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Globus-nyomda) 
Telefon: 308—00.

Vasárnap (d. u. 2-től): 245—81, 100—43.
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

F.gy évre 5 pengő. - Egyes szám Ara: Magyaron*̂

bán 
bán

.„ ......... Ausziriaoan m iirmuini. •1 frank. Juqouláviában 2 50 dinár. Minctor«áf>
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Csehszlovákiában 1.20 ök.
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